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ChristenUnie 1 Tijdens de heidag op 1 september jongstleden heeft prof. 
Van Buuren gesproken over uitnodigend besturen. Hoe 
krijgt dit een plek in de visie en in de leidraad 
burgerparticipatie?

In het traject om tot een visie, leidraad en verordening te komen is het 
uitdrukkelijk de bedoeling om een eerste concept van de visie en 
leidraad te verrijken met inzichten van experts, stakeholders en andere 
belanghebbenden uit onze organisatie. Het principe van ‘uitnodigend 
besturen’ is hiervan een mooi voorbeeld dat gebruikt kan worden om 
de eerste proeve mee te verrijken. De uitnodiging aan u om dit ook 
actief tijdens de informatiesessie in te brengen.

GroenLinks 2 Opwaarderingsverzoek:

Wij begrijpen dat deze leidraad "work in progress" is. Dat 
het vaststellen van een stuk naar Q2 2022 wordt geplaatst 
bevreemdt ons. Graag bespreken we in de commissie hoe 
dit proces nu verder gezamenlijk tot stand komt.

Voor de zomer zijn wij gestart met het traject om een visie, leidraad (en 
verordening) op te stellen. De planning is om deze drie producten 
gezamenlijk ter besluitvorming voor te leggen, omdat deze producten 
in elkaars verlengde liggen. Voor het tijdspad van de verordening is de 
provincie (net zoals andere de decentrale overheden) afhankelijk van 
de besluitvorming in de Tweede- en Eerste Kamer over het 
wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’. Dit 
wetsvoorstel bepaalt dat gemeenten en provincies een 
participatieverordening moeten opstellen waarin duidelijk wordt op 
welke manier en in welke fase van het beleidsproces zij inwoners 
betrekken. Over dit voorstel is nog geen besluit genomen door de 
Kamer. Daarmee is het nog ongewis wanneer decentrale overheden 
daadwerkelijk een participatieverordening gereed moeten hebben. Bij 
het maken van de Statenbrief was de verwachting dat dit in de eerste 
helft van 2022 zou zijn. Deze datum lijkt met de langer durende 
kabinetsformatie verder in tijd te verschuiven. Gezien deze langer 
durende kabinetsformatie en het daarmee gepaard gaande uitstel van 
besluitvorming door de Kamer rondom het wetsvoorstel is het 
denkbaar om de besluitvorming door PS op te knippen in twee 
momenten. PS kunnen eind 2021/begin 2022 een besluit nemen over 
de visie en leidraad. En kunnen zodra de Kamer een besluit heeft 
genomen en de participatieverordening is opgesteld een besluit nemen 
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over de verordening. Het moment van besluitvorming omtrent de 
verordening is zoals toegelicht afhankelijk van besluitvorming door de 
Kamer. 
Notie: De besluitvorming omtrent (1) de visie en leidraad, en (2) de 
verordening kan worden opgesplitst indien de gedeputeerde en PS hier 
een meerwaarde in zien. De oorspronkelijke planning kende één 
besluitvormingsmoment van de drie producten tezamen. 

Momenteel werken wij aan de participatievisie en leidraad, welke naar 
verwachting eind 2021 gereed zijn. Voor de zomer is er een begin 
gemaakt met het opstellen van een concept visie en leidraad die 
gebruikt wordt om de verordening vorm te geven en te laden. 
Waarderen wat er al is en gebeurd in onze organisatie, is hierbij een 
belangrijk uitganspunt. De provincie begint niet bij ‘0’, als het gaat om 
participatie. Er is al veel kennis, ervaring en informatie beschikbaar 
binnen de provincie Utrecht. Dit wordt nu verzameld, ontrafeld en 
geanalyseerd en krijgt vervolgens zijn beslag in een eerste proeve van 
de visie en leidraad. In de eerste week van november wordt deze 
eerste proeve getoetst. Waaronder ook bij uw Staten. Hiertoe is een 
informatiebijeenkomst gepland voor de Statenleden op 3 november. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van concrete casuïstiek 
stil gestaan bij dilemma’s rond vragen als: welke doelen stellen 
Provinciale Staten met participatie? Wat is de positie van de Staten in 
het samenspel tussen de inwoners en de provincie Utrecht? En wat zijn 
hierbij belangrijke waarden? Op basis van deze bijeenkomst, maar ook 
met de opbrengst van een bijeenkomst met de organisatie en met GS, 
wordt deze eerste proeve verrijkt en aangepast. 

SGP 3 Verzoek om een werksessie participatie en 
omgevingsgericht werken in de lijn met de bijdragen op 
de PUB conferentie. Hierbij kunnen we bezinnen op onze 
rol, ambities formuleren voor werkwijzes en nadenken 
over een werkbare participatieladder in provincie Utrecht. 

Het is terecht dat de SGP een link legt tussen omgevingsgericht werken 
en participatie. Deze twee trajecten zijn niet compleet los van elkaar te 
zien. Vanuit het programma ‘Participatie voor en door de provincie 
Utrecht’ is er dan ook afstemming met de collega’s vanuit het 
omgevingsgericht werken en werken wij waar mogelijk aan een 
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gezamenlijke uitvoering. Vanuit het werkprogramma ‘‘Participatie voor 
en door de provincie Utrecht’ staat er november een 
informatiebijeenkomst gepland voor Statenleden die dezelfde 
onderwerpen adresseert zoals die benoemd worden door de SGP. Dit 
als onderdeel van het traject om een visie, leidraad en 
participatieverordening op te stellen. Ons voorstel is daarom om niet 
een separate bijeenkomst te beleggen, maar nodigen wij de SGP van 
harte uit voor de bijeenkomst van 3 november.
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