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HOE KANSRIJK IS HET?
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WEGING KENMERKEN 

Analyse kenmerken initiatief

Overall keuze provinciale inzet

Instrument:

Omgaan met initiatieven  
uit de samenleving

Uitgangspunt

De initiatiefnemer blijft eigenaar, de provincie neemt het niet over.

Werkwijze 

n Duid de score per kenmerk van het initiatief en licht deze kort toe.

n Indicatie van score en betekenis:

 - Als het inhoudelijk rammelt of onhaalbaar is, dan geen actie;

 - Als het niet bijdraagt aan een provinciale opgave, dan in principe geen actie;

 - Als het bijdraagt aan maatschappelijk belang, dan mogelijk faciliteren;

 - Aantal ‘betrokken partijen’ is mogelijk een indicatie voor draagvlak,  

 draagkracht, importantie? Heeft initiatiefnemer hier aandacht voor?

 - Financiële haalbaarheid betreft ook mogelijkheden bij andere partijen;

 - ‘Kansrijk’ in relatie tot het politieke, maatschappelijke klimaat.  

 Maar ook: Is de initiatiefnemer in staat als trekker te opereren?

n Beschouw alle scores ten opzichte van elkaar en ook in relatie tot  

de mogelijke inzet van de provincie. 

n Beargumenteer vervolgens:

 - De gekozen scores; 

 - Waarom wel of geen actie nodig is; 

 - Welke benaderingswijze voor het effectueren van de actie gekozen is.

De provincie staat open voor initiatieven uit de samenleving en bepaalt, 

met dit afwegingskader, per initiatief hoe zij zich daartoe verhoudt. 

n Doe het analyse- en keuzeproces waar mogelijk ook samen met de  

initiatiefnemer. Het geeft partijen helderheid en inzicht in de verschillende 

wijzen van kijken naar het initiatief.

n Benoem naar initiatiefnemers dat Gedeputeerde en Provinciale Staten 

 besluiten over eventuele provinciale inzet.

 www.zuid-holland.nl/participatie
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De participatieprincipes krijgen alleen meerwaarde 

als ze in het samenspel tussen Gedeputeerde (GS) 

en Provinciale Staten (PS) als richtinggevend  

worden erkend voor de rol van de provincie en de  

participatie-architectuur in de betreffende opgave. 

Daarom zijn een paar afspraken gemaakt.

Algemeen Op elke opgave zijn de participatieprincipes van toepassing

Rol Gedeputeerde Staten De participatie-inzet vanuit GS vindt plaats op basis van een 

besluit door het college of collegelid over het participatieproces. 

Dat kan worden afgesproken in een regulier overleg. Herover-

weging vanwege nieuwe gegevens, blijft uiteraard mogelijk, 

mits in overleg met participanten en opdat het proces ten goede 

komen. Indien nodig wordt het besluitvormingstraject hiervoor 

opnieuw doorlopen. 

Rol Provinciale Staten: 

- Initiërend 

- Kaderstellend

- Controlerend

Zie hier de menukaart  

maatschappelijk sturen.  

Hier worden de verschillende 

rollen van PS aan de hand van 

de vier sturings-perspectieven 

toegelicht.

De participatie-inzet vanuit PS wordt bepaald of door het 

initiatief van de Staten zelf, in samenspraak met GS of door een 

initiatief van anderen. Hieronder wordt dit verder toegelicht:  

PS kunnen op verschillende manieren het initiatief nemen om 

een participatietraject op te starten. Zij hebben daar middelen 

en instrumenten voor. 

Voorbeelden: publieksdebatten, de V-100, Kustdag, netwerk- 

bijeenkomsten, de online community Omgevingsbeleid.

Als in samenspraak met GS een participatietraject plaatsvindt 

worden PS mede-eigenaar. Zij maken vooraf met GS afspraken 

over het participatieproces op de inhoud en op proces.  

Deze kunnen worden vastgelegd in een startnotitie.  

Bijvoorbeeld: Welke speelruimte er is voor de inbreng van 

participanten? Vervolgens kunnen PS ook deelnemen in het 

participatieproces. Zij worden voorzien van informatie over de 

ontwikkelingen en voortgang van de participatie. PS ontvangen 

bovendien de evaluaties die na participatieprocessen worden 

uitgevoerd en informatie over wat er met de aanbevelingen  

is gedaan. 

Bij een initiatief van buiten via GS of via de verordening recht 

van initiatief zullen er werkafspraken worden gemaakt tussen  

GS en PS over de manier van ondersteuning van het initiatief. 

Samenspel tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 

Algemeen Op elke opgave zijn de participatieprincipes van toepassing

Participatie prominentere 

plaats in het besluit

GS en PS besluiten op basis van een paragraaf Participatie, bij 

voorkeur in een startnotitie. Daarin wordt ten minste toegelicht:

- De provinciale rol en kenmerken van de opgave;

- De overwegingen en gekozen vorm van participatie;

- Betrokken partijen: wie nemen deel en de representativiteit 

van de groep;

- Het open gesprek met participanten over de architectuur van 

het participatieproces. 

Betere vindbare informatie 

over de participatie mogelijk-

heden

GS en PS communiceren de participatiemomenten op de provin-

ciale website, zodat partners weten wanneer zij met een opgave 

kunnen meedenken, meedoen of reageren. Daarbij past ook de 

informatie over wanneer een voorstel door PS wordt besproken. 

Duidelijke evaluatie- 

momenten en opvolging 

van de lessen

In onderzoeken naar de positie en profilering van de provincie 

(zoals het klanttevredenheidsonderzoek en het reputatie- 

onderzoek) komt extra aandacht voor participatie.  

Daarnaast evalueren we in de komende twee jaar tenminste  

drie participatieprocessen (klein en groot). Het samenspel tussen 

GS, PS en ambtelijke organisatie wordt hierin meegenomen.

Na een jaar evalueren we de werking van de vijf participatie-

principes.  

Specifiek:

Voorbereiding Omgevingswet

Binnen de Omgevingswet is participatie een centrale pijler  

en verplicht bij de voorbereiding van een omgevingsvisie en  

programma’s. In de wet wordt een participatieve aanpak  

beschreven als: “het in een vroegtijdig stadium betrekken  

van belanghebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en andere overheden) bij het proces van de  

besluitvorming over een project of activiteit”. 

Om te werken naar de Omgevingswet zijn afspraken over  

participatie nodig voor de provincie en de partners. Opdat  

de laatste weten wat zij aan provinciale inzet mogen verwach-

ten. De ‘participatievisie en -principes’ zijn een uitwerking.  

Gezamenlijk bepalen GS en PS of een werkwijze uiteindelijk 

juridisch wordt vastgelegd in bijvoorbeeld een herziening van  

de Inspraakverordening Zuid-Holland of de Verordening recht 

van initiatief Zuid-Holland.


