
1

Discussienotitie Werken aan Participatie(-beleid)
Richtinggevende uitspraken op weg naar de beleidsnotitie Werken aan Participatie

2022 Werken aan Participatie(-beleid)
DISCUSSIENOTITIE



1 Werken aan Participatie(-beleid)
DISCUSSIENOTITIE

De route op weg naar de beleidsnotitie participatie
In de startnotitie ‘Werken aan Participatie(beleid)’ kondigden wij aan welke vragen we moeten 
beantwoorden in de route op weg naar participatiebeleid en de (verplichte) participatieveror-
dening. Wij werken aan een algemene strategie die wij uiteindelijk verankeren in beleid en een 
verordening. We:

1. beantwoorden de vraag ‘Waar hebben we het over en voor wie doen we het?’;
2. bepalen vanuit welke waarden we als provincie willen werken, daarbij voort

bouwend op wat er al is;
3. bepalen wat we beogen met participatie, welke doelen en motieven we heb-

ben;
4. investeren in een gereedschapskist met verschillende vormen van participatie 

zodat we maatwerk kunnen leveren per situatie en proces;
5. maken afspraken over rollen, kaders, werkwijzen en instrumenten;
6. investeren in leren en evalueren, om meer systematisch aan participatie te wer-

ken;
7. vertalen de uitkomsten van voorgaande stappen naar een Groningse visie, be-

leid en verordening met betrekking tot participatie van inwoners en organisa-
ties.

In de startnotie is volop aandacht geweest voor de eerste vraag. Aan de hand van deze discus-
sienotitie willen wij het gesprek over de punten 2 tot en met 6 met u voeren om vervolgens de 
uitkomsten te verwerken in een beleidsnotitie en verordening. 

Startnotitie: Werk maken van Participatie 
In eerdere gesprekken die uw Staten voerde over participatie en de startnotitie, werd duidelijk 
dat er de brede wens leeft om meer en beter werk te maken van participatie en om meer en 
andere Groningers te betrekken. Dit nemen wij als vertrekpunt. Deze discussienotitie dient wat 
ons betreft dus ook niet om het gesprek aan te zwengelen over het belang dat gehecht wordt 
aan participatie. 

Om die reden zijn de richtinggevende uitspraken die we u in deze notitie voorleggen er op ge-
richt een stap verder te zetten en ervoor te zorgen dat participatie een structurele plek krijgt in 
onze werkwijzen. Momenteel zien we al veel mooie voorbeelden, zoals rond de Mobiliteitsvisie. 
Maar we kennen ook de voorbeelden, recent uitgelicht in een tweetal rekenkamerrapporten, 
waaruit lessen te leren te zijn. En hoewel we allemaal veel belang hechten aan participatie, is de 
praktijk soms weerbarstiger. 

Wij concluderen dat de wens tot meer en betere participatie nog niet structureel en op de best 
mogelijke manier een plek krijgt in processen. Om die reden zetten wij in op borging in onze 
werkwijzen, door middel van een permanent gestructureerd gesprek over participatie in elk 
proces. De richtinggevende uitspraken die wij u in deze notitie voorleggen zijn mede daarop 
gericht. 

Richtinggevende uitspraken 
In deze notitie formuleren wij een aantal richtinggevende uitspraken. Dit zijn uitspraken om de 
dialoog te voeren in Provinciale Staten en u in de gelegenheid te stellen richting te geven aan 
de nog op te stellen beleidsnota ‘Werken aan Participatie’. 

Wij hebben ervoor gekozen uw Staten geen scherpe inhoudelijke stellingen mee te geven, maar 
de nuance te zoeken door verdiepende richtinggevende uitspraken te formuleren die bijdragen 
aan borging van dit onderwerp. Naar onze overtuiging doet dat meer recht aan onze gezamen-
lijke zoektocht, waarbij statenbreed het belang van participatie al meermalen helder is onder-
streept.
Op basis van de richtinggevende uitspraken en verschillende bouwstenen (o.a. de Quick Scan 
Provinciale Democratie, de evaluatie van Toukomst, de rekenkamerrapporten, bijeenkomsten, 
gesprek op online platform Stem van Groningen over participatie e.d.) komen we medio 2022 
tot een concept-beleidsnota Werken aan Participatie die wij ter bespreking en vaststelling aan 
uw Staten voorleggen. De wens van verschillende statenleden om rond participatie een goed 
georganiseerde gezamenlijke zoektocht te organiseren heeft een stevige plek gekregen in het 
gehele proces om te komen tot beleid en het vervolgproces. 

Expeditie Participatie: een georganiseerde zoektocht
Onder de noemer ‘Expeditie participatie’ organiseren we tijdens het gehele proces om te komen 
tot beleid een zoektocht met verschillende bijeenkomsten met inwoners, belanghebbende or-
ganisaties, ambtenaren, gedeputeerden en statenleden. Op deze manier willen we het gesprek 
over het gewenste samenspel zo veel en breed mogelijk voeren en u daarbij betrekken. Dat 
gesprek willen wij ook na vaststelling van het beleid blijven voeren, om te leren, innoveren en te 
blijven ontwikkelen, samen met inwoners, medeoverheden en partners. 

Het proces van de Expeditie Participatie, de verslagen van bijeenkomsten, alle bouwstenen en 
verhalen maken we online zichtbaar op de project-website ‘Expeditie Participatie’. En we ge-
bruiken het online participatieplatform Stem van Provincie Groningen om te oefenen met het 
gebruik van digitale vormen van dialoog.

Het echte werk begint na het vaststellen van beleid 
Wij stellen dus voor om na vaststelling van de beleidsnota niet te stoppen met de ‘georganiseer-
de zoektocht’ van de Expeditie Participatie. Werken aan participatie is niet klaar na vaststelling 
van beleid of een verordening. Sterker nog: dan begint het échte werk. Wij stellen voor om bij de 
start van processen en bij de bespreking van plannen en beleidsvoorstellen telkens extra aan-
dacht voor participatie te hebben en dat gestructureerd een plek te geven bij de besprekingen 
in uw Staten. 

Wij zullen als Gedeputeerde Staten zorgdragen voor voorstellen waarin participatie telkens een 
vast en herkenbaar onderdeel is, met voldoende ruimte voor kaderstelling, weging en controle 
door uw Staten. Daarbij waken wij ervoor geen participatie te organiseren vanwege het zetten 
van een ‘vinkje’ omdat het moet. Participatie moet vast en zorgvuldig onderbouwd onderdeel 
van processen zijn. Zo stellen we uw Staten in de gelegenheid om kaderstellend en controlerend 
uw rol t.a.v. participatie in te vullen en in elk proces - op maat - richting te geven aan het parti-
cipatieproces c.q. de opbrengst van participatie te wegen. Dit is in lijn met de adviezen uit het 
Noordelijke Rekenkamer-rapport.
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Prototype Participatieleidraad
Veel van de hierna geformuleerde richtinggevende uitspraken zijn erop gericht participatie 
goed en structureel te verankeren en te bewerkstelligen dat we permanent het gesprek hier-
over blijven voeren. De participatieleidraad (prototype-versie) verschaft ons daarbij een ‘behulp-
zame routine’. 

Opbouw van de notitie 
Veel van de richtinggevende uitspraken verwijzen naar onderdelen uit (het prototype van) de 
participatieleidraad die u eerder dit jaar ontving. De desbetreffende onderdelen zijn ter illustra-
tie en voor de herkenbaarheid toegevoegd aan de tekst.

Onder de meeste uitspraken staat tevens een korte schets van de context met een toelichting. 
De richtinggevende uitspraken richten zich op verschillende thema’s: 

• Het ‘waarom’: werken vanuit de Groningse Waarden
• Rollen in het samenspel
• Inclusie: meer en andere mensen bereiken
• Wanneer doen we het goed?
• Hoe geven Provinciale Staten richting aan het proces?
• Er komt meer kijken bij het samenspel…
• Leren en evalueren

Wij vragen uw Staten het gesprek te voeren over de richtinggevende uitspraken. Veel van wat 
erin verwoord staat, lijkt wellicht vanzelfsprekend. Tegelijkertijd constateren wij dat veel ervan 
bepaald geen vanzelfsprekende routine is bij de ambtelijke organisatie, Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten. Daarom helpt het om, op weg naar de beleidsnotitie, hierover het gesprek 
te voeren en richting te geven en daarbij ook onze eigen rollen kritisch te beschouwen.
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Het ‘waarom’: We werken vanuit Groningse Waarden

1.   We werken vanuit onze Groningse waarden.

Deze staan verwoord in de participatieleidraad:

• Samen: In Groningen spannen we ons in om in beginsel alle perspectieven op tafel te krij-
gen en opgaven in samenhang te bezien.

• Zeggenschap en samenspraak: We bouwen samen aan het versterken van vertrouwen in 
de Groningse democratie en rechtsstaat. Met aandacht voor een open en toegankelijk ge-
sprek, zodat Groningers zich gehoord en betrokken weten.

Toegankelijk en gelijkwaardig: We zorgen ervoor dat iedereen dezelfde informatie heeft 
en behandelen inbreng zorgvuldig. De keuzes die we maken kunnen we uitleggen en zijn 
voor anderen te volgen. We delen op welke manier inbreng heeft bijgedragen aan de be-
sluitvorming.

• Betrouwbaar: In het proces zijn we duidelijk over wat betrokkenen van de provincie mogen 
verwachten. We komen onze afspraken na.

Transparante spelregels: We zijn als provincie helder en eerlijk over kaders en randvoor-
waarden voor inhoud en proces.

• Gecommitteerd: PS en GS zijn betrokken en bereid zich te verbinden aan het proces.

Gedreven: We vragen door om erachter te komen wat er werkelijk speelt. We werken aan 
optimale en gedragen oplossingen en hebben oog voor minderheidsstandpunten.

• Met plezier: We brengen energie in ontmoetingen die uitnodigen tot meedoen en samen-
werken. 

Rollen in het samenspel

2.   In ieder participatietraject verduidelijken wij onze rol in het samen-
spel  met inwoners, met de taken en verantwoordelijkheden die daar-
bij horen.

 
De provincie kent de volgende rollen in participatietrajecten: opdrachtgever, trekker/orga-
nisator, subsidieverstrekker, partner, ondersteuner, motivator en scheidsrechter. Daarnaast 
heeft de provincie altijd de ambitie om als verbinder, inspirator en kennismakelaar te fun-
geren.
 

18 RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN
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3.   Provinciale Staten zijn, naast de kaderstellende, controlerende 
en volksvertegenwoordige rol die zij vervullen, van groot belang als 
‘democratisch procesbewaker’ om mensen die zich niet gehoord weten 
of voelen, een stem te geven. 

Zeker nu steeds meer maatschappelijke opgaven (denk aan de energietransitie) vanuit nieu-
we bestuurlijke verhoudingen worden opgepakt, is er behoefte aan democratische controle 
en verantwoording, zodat besluiten blijven aansluiten bij de verlangens en behoeften van 
(alle) inwoners.

Provinciale Staten vertegenwoordigen de Groninger inwoners. Er zijn verschillende vormen 
van vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging of representatie is niet alleen een juridische 
procedure waarin kiezers hun vertegenwoordigers kiezen. Vertegenwoordiging is ook:

 ▷ symbolisch (voelen mensen zich vertegenwoordigd)

 ▷ beschrijvend (herkenbaarheid: lijken vertegenwoordigers en vertegenwoordigden 
op elkaar)

 ▷ inhoudelijk (behartigen politieke besluiten de belangen van de vertegenwoordig-
den)

Onderzoeken laten zien dat steeds meer inwoners zich niet gehoord en vertegenwoordigd 
voelen. Enerzijds vragen (veel) inwoners om mogelijkheden om, op onderwerpen die zij zelf 
belangrijk achten, rechtstreeks een eigen stem te laten horen die vervolgens ook daadwer-
kelijk gehoord wordt. Daarbij passen Provinciale Staten en hun individuele leden die die hun 
eigen meningen en partijstandpunten kunnen en willen toetsen en relativeren en zorgen 
dat de stem van álle inwoners in provinciaal bestuur en beleid serieus wordt genomen. 

Anderzijds, passen hierbij ook Provinciale Staten die zoeken naar mogelijkheden om ook 
mensen die nu, terecht of onterecht, het gevoel hebben ongehoord te blijven een stem te 
geven. Dat kan direct door het ontwikkelen van kanalen die meer uitnodigend en toeganke-
lijk zijn, en door hen te helpen bij het overwinnen van drempels om hun zegje te doen. Dat 
kan ook indirect door als Provinciale Staten zelf in gesprek te gaan met deze mensen en met 
informele vertegenwoordigers die opkomen voor deze inwoners om vanuit dat perspectief 
een bijdrage te leveren aan het publieke debat.

 

Inclusie: meer en andere mensen bereiken

4.   We willen meer en andere Groningers en belanghebbenden 
bereiken bij het maken van plannen voor Groningen. 

Daarbij hebben we extra oog voor praktisch-opgeleiden en mensen uit lagere inkomens-
groepen, jongeren en het zgn. ‘stille midden’ of de ‘gematigde stem’. Per proces benoemen 
we vooraf welke groepen en belangen we zeker aan tafel willen hebben. 

Wanneer doen we het goed?

5.   We gebruiken het ‘democratisch kompas’ om vooraf uitspraken te 
doen over de gewenste kwaliteit van een proces en om achteraf te 
kunnen wegen hoe het participatieproces is verlopen.

In het kompas is aandacht voor: Is het proces transparant en efficiënt, hoe verloopt de 
dialoog (deliberatie), kan iedereen zijn stem latenhoren/was het inclusief, hoe zijn checks 
and balances en zeggenschap geregeld, beschikken betrokkenen over de democratische 
vaardigheden om mee te doen? 

Bij elk proces kunnen deze waarden, afhankelijk van wat wordt beoogd, verschillend wor-
den gewogen. De ene keer is het belangrijker om extra aandacht te geven aan specifieke 
groepen en hun belangen, de andere keer is het belangrijk dat inwoners zelf meer zeggen-
schap hebben. 

6.   Om meer en andere mensen te bereiken gaan we bewust het exper-
iment aan en besteden we tijd en aandacht aan het trekken van lessen 
uit de zoektocht naar wat werkt. 

We denken daarbij aan verschillende vormen, zoals burgerberaden, burgerfora, Right to 
Challenge, online-participatie, lokaal eigendom, keukentafelgesprekken, panels, mutu-
al-gains-aproach, loting, co-creatie e.d. We willen drempels wegnemen om mensen te ver-
leiden mee te doen.
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7.   We investeren in eigentijdse communicatie en hebben oog voor ver-
schillende wensen en groepen. 
Om mee te kunnen praten over plannen en beleidsvoornemens van de provincie, moeten 
Groningers weten wat de provincie doet en over de juiste informatie beschikken.

8.   Onze rol in veel participatieprocessen is om onze samenwerkings-
partners (en vooral gemeenten) te stimuleren en te faciliteren om te 
werken aan het samenspel met inwoners en/of samen de juiste plekken 
voor het gesprek te vinden.
Het gesprek met inwoners doen we vaak via andere overheden en/of maatschappelijke part-
ners. Dat past bij onze positie als middenbestuur en ons basisprincipe om lokaal te doen wat 
kan en provinciaal wat moet. 

9.   Werken vanuit relatie: om zelf goed te werken aan participatie willen 
we als provincie gebiedsgericht werken vanuit een duurzaam relatie-
netwerk met inwoners, organisaties en mede-overheden. 
Met een gebiedsgerichte werkwijze kunnen we daaraan als ambtelijke organisatie, Gedepu-
teerde Staten en Provinciale Staten invulling  geven. Zo kunnen we aanhaken bij en voort-
bouwen op wat we al weten over zienswijzen, belangen, wensen, kenmerken, ideeën en in 
initiatieven van inwoners. Goed toegeruste ambtenaren zijn daarbij ons eerste visitekaartje.

10. Het democratisch ecosysteem: We bezien de representatieve, partici-
patieve en maatschappelijke democratie in samenhang en zetten erop 
in dat deze elkaar maximaal onderling versterken.
We onderscheiden:
a. de representatieve democratie: via verkiezingen en vertegenwoordiging; 
b. de participatieve democratie: provincies betrekken inwoners en maatschappelijke orga-
    nisaties bij ontwikkelen en uitvoeren van provinciaal beleid; 
c. en de maatschappelijke democratie: inwoners die zichzelf organiseren rond maatschap-
    pelijke vragen en het organiseren van de leefomgeving.

We beschouwen dit als het ‘Gronings democratisch ecosysteem’ (zie afbeelding). We vinden 
het van belang dat participatieprocessen de Groningse gemeenschappen versterken en dat 
de maatschappelijke democratie de representatieve democratie ‘schraagt’. We waken er-
voor dat participatie bijdraagt aan maatschappelijke polarisatie en tegenstellingen.
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Hoe geven Provinciale Staten richting aan het proces?

11. Provinciale Staten geven bij de start van te ontwikkelen nieuw beleid, 
programma’s en projecten vooraf (bij de bespreking van de startnoti-
tie) actief richting aan het participatieproces (kaderstellend). 

We beantwoorden dan onder meer de vraag: Waarop is invloed mogelijk en gewenst? Parti-
cipatie is altijd maatwerk, maar we gebruiken wel een gestructureerde aanpak als basis. Ge-
deputeerde Staten leveren de opzet van het participatieproces telkens op herkenbare wijze 
aan voor Provinciale Staten aan de hand van de vragen in de participatieleidraad (ontwerp 
proces). Zo geven we in de Mondriaancyclus in elke notitie aandacht aan de proceskwaliteit.

12. We maken bij elk proces helder wanneer is participatie voldoende is 
(zie democratisch kompas), waarop invloed mogelijk is en wat we be-
ogen met een participatietraject.

Daarbij onderscheiden we de volgende doelen :

a. Belangen in beeld brengen;
b. Vergroten van de kwaliteit van beleid en aanpak;
c. Ontplooiing, burgerschapsvorming;
d. Legitimiteit, draagvlak voor plannen;
e. Eigenaarschap van inwoners vergroten;
f. Zeggenschap van inwoners vergroten.

Werken aan Participatie(-beleid)
DISCUSSIENOTITIE



8

13. De bestuurlijke meetlat (uit de participatieleidraad) is het beoorde-
lingskader voor Provinciale Staten en wordt benut voor de beoordeling en 
weging van de opbrengst van een participatieproces.

Werken aan Participatie(-beleid)
DISCUSSIENOTITIE

 Er komt meer kijken bij het samenspel…

14. We wegen de democratische kwaliteit van een proces (‘zijn alle belan-
gen zorgvuldig gehoord zodat we die kunnen wegen’) zwaarder dan 
het tempo. 

Zorgvuldige participatie kost tijd, geld en energie van de provinciale organisatie én van be-
trokkenen. En: liever geen of minder participatie dan slechte participatie, want dat schaadt 
vertrouwen.

15. Alle belangen en verschillende perspectieven aan tafel brengen in 
een participatieproces levert ook ‘gedoe’ en ongemakkelijke gesprek-
ken op. We accepteren dat dit ‘gedoe’ en ongemak erbij hoort.

16. Daar waar belangen, ondanks inspanningen daartoe, in een parti-
cipatieproces niet op tafel komen, brengen Provinciale Staten deze op 
tafel en wegen de belangen.

17. We gaan met minder regels werken en meer vanuit vertrouwen. 

Het wordt voor initiatiefnemers eenvoudiger om plannen te realiseren (zoals geformuleerd 
in de Omgevingswet). We staan nadrukkelijk open voor burgerinitiatieven en ondersteunen 
deze. Het betekent dat we ruimte bieden en niet op voorhand bang zijn voor precedenten, 
maar wel rekenschap geven van de provinciale wettelijke  verantwoordelijkheden.  
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Leren en evalueren

18. We investeren tijd en aandacht in leren en evalueren, om meer syste-
matisch, maar ook met enthousiasme, aan het samenspel met inwo-
ners en anderen te werken in de vorm van een Expeditie Participatie.
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BIJLAGE:
Prototype Provinciale Participatieleidraad 2022


