
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. 
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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.
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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.
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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. 
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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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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.
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