
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
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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
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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
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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
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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.

PARTICIPATIE-TENTOONSTELLING   |  Het energieke gesprek met inwoners

5a

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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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.
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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
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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
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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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