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Inleiding
 
Geen provincie is hetzelfde. In elke provincie proberen Statenleden, collegeleden en ambtenaren op eigen
wijze in te spelen op wat nodig is. Daarin bestaan dus veel verschillen. Maar voor alle provincies wordt het
steeds belangrijker om goed samen te werken met inwoners. Bijna elke provincie streeft dan ook naar een
beter samenspel tussen provincie en inwoners. En dat vraagt een andere manier van denken en werken.

De Quick Scan Provinciale Democratie helpt hierbij. De Quick Scan inventariseert hoe inwoners,
Statenleden, collegeleden en ambtenaren nu kijken naar het democratische samenspel in hun provincie. Dat
gaat om vragen als: hoe worden in uw provincie besluiten genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Luistert
de provincie goed naar de mening van inwoners? Hebben inwoners voldoende invloed op hun
leefomgeving?

De Quick Scan verzamelt meningen en wensen. Het is géén meetinstrument dat feiten in kaart brengt en
objectief beoordeelt. Mensen geven hun oordeel op basis van hun eigen inzichten en ervaringen. In de Scan
wordt dit vertaald in cijfers. Ga op basis van de uitkomsten in gesprek over het verhaal achter die cijfers. En
let op: er zijn geen streefcijfers of scherpe normen voor democratie! U bepaalt zelf samen wat een passend
samenspel is en wat daarvoor in uw provincie (nog) nodig is.

Bepaal zelf wat een passend democratisch samenspel is

Wat is dat dan, provinciale democratie? Er is geen algemeen geaccepteerde definitie. Dat is niet zo vreemd,
want de provinciale democratie is steeds in ontwikkeling om aan te sluiten op de steeds veranderende
samenleving.

Hoe dat democratisch samenspel verloopt en wanneer dat goed is, dat bepaalt u samen in én voor uw
provincie. Maar duidelijk is dat democratie meer is dan politiek. Het gaat ook over wie kan hoe meedoen,
hoe inspraak en invloed geregeld worden. En hoe dat goed te volgen is. Over ruimte voor maatschappelijk
initiatief. Over andere (digitale) beslisvormen. De Quick Scan stelt vragen over al dat soort zaken. Meestal
zonder die begrippen uitgebreid te beschrijven of af te bakenen. Het doel van de Quick Scan is namelijk op
te halen hoe inwoners, ambtenaren en leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten in uw provincie
ernaar kijken. En daarmee samen te bepalen hoe het democratische samenspel passend vorm kan krijgen.

De Quick Scan Provinciale Democratie is onderdeel van Democratie in Actie, een ondersteunings-
programma van het ministerie van BZK, de VNG en een groot aantal partners. Democratie in Actie biedt
diverse vormen van ondersteuning voor democratische vragen en uitdagingen.
Zie: www.lokale-democratie.nl/

De Quick Scan in uw provincie
Uw provincie deed mee. Inwoners, Statenleden, collegeleden en ambtenaren gaven online hun mening over
zaken als participatie, invloed, communicatie en maatschappelijke initiatieven.

Dit rapport presenteert hun antwoorden op de vragen van de Quick Scan. De antwoorden zijn uitgesplitst
naar de vier groepen: inwoners, Statenleden, collegeleden en ambtenaren. Een aantal vragen is niet aan
inwoners gesteld. Bijvoorbeeld vragen over het interne werk van de provincie. Bij die vragen staan in het
rapport dan ook geen uitkomsten van inwoners.

De respons per groep staat in de volgende tabel. Voor de inwoners is hierin alleen het aantal deelnemers
vermeld. Inwoners konden ook via een algemene - niet persoonlijke - link deelnemen aan de scan. Zij zijn
dus niet (allen) aangeschreven of individueel benaderd.
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Tabel 1. Respons in uw provincie, per groep
Aantal deelnemers Aantal uitgenodigd Respons

Inwoners 249 N.v.t. N.v.t.

Statenleden 10 43 23%

Collegeleden 4 7 57%

Ambtenaren 204 1190 17%

(Nb: griffiemedewerkers zijn opgenomen onder de groep ambtenaren)

 

Om de uitkomsten van uw provincie wat context te geven, presenteren we ook - bij wijze van referentie - de
gemiddelde uitkomsten uit provincies die eerder de scan deden. Uiteraard is dat geen norm of streefcijfer!
Als de uitkomst op een thema in uw provincie positiever is dan gemiddeld, kan het nog steeds van groot
belang zijn om met dat thema verder te gaan. Het is aan u gezamenlijk om betekenis te geven aan uw
uitkomsten en te bepalen op welke punten het beter kan of moet.

Disclaimer
De Quick Scan Provinciale Democratie maakt een foto van uw provinciale democratie. Het is een kort en
relatief snel zelfonderzoek, géén wetenschappelijke studie. Het is ook geen meting of objectieve
beoordeling maar een inventarisatie van de beelden die mensen hebben. Iedereen die dat wilde kon
meedoen. De meningen van de inwoners die meededen, zijn dan ook niet op voorhand representatief voor
alle inwoners van uw provincie. Voor de deelnemende ambtenaren geldt hetzelfde. En hoogstwaarschijnlijk
ook voor Staten- en collegeleden.

Hoe kunt u dit rapport lezen en gebruiken?
Hieronder staan de uitkomsten van de Quick Scan. Dat begint met een algemeen overzicht: hoe staat het
met de provinciale democratie en waarover is men in uw provincie opmerkelijk vaak - of juist weinig -
tevreden? En wat zijn opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de vier groepen? Vervolgens
worden voor vier thema’s de uitkomsten voor relevante vragen gepresenteerd. Dat leidt tot de volgende
indeling:

Algemeen: wat is het totale oordeel over de provinciale democratie?1.
Statenleden, collegeleden en ambtenaren: hoe goed werken zij en hoe goed werken ze samen?2.
Communicatie: weten inwoners wat de provincie doet en wordt goed geluisterd naar inwoners?3.
Burgerparticipatie: hoe worden inwoners betrokken bij provinciale plannen en activiteiten?4.
Overheidsparticipatie: hoe gaat de provincie om met maatschappelijke initiatieven?5.

Het zesde hoofdstuk behandelt de eventuele maatwerkvragen. Als uw provincie maatwerkvragen heeft
toegevoegd om provincie-specifieke zaken te bevragen, worden de uitkomsten daarvan in dat hoofdstuk
gepresenteerd.

Bij dit rapport horen twee bijlagen. In een apart tabellenrapport zijn voor elke vraag de uitkomsten per groep
en per antwoordcategorie opgenomen. De tweede bijlage bevat alle antwoorden op de open vragen. Daarin
vindt u ongetwijfeld ook veel nuttige informatie en inzichten om mee aan de slag te gaan.
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Leeswijzer voor de figuren

Vrijwel alle uitkomsten worden in figuren weergegeven, zoals onderstaand voorbeeld. Om dat overzichtelijk te
houden, presenteert elke figuur het percentage positieve antwoorden op de vraag (bijvoorbeeld ‘(helemaal) eens’
of ‘(heel) tevreden’).

De vier kolommen presenteren de percentages positieve antwoorden voor achtereenvolgens Provinciale
Statenleden (PS), leden van het college van Gedeputeerde Staten (GS), ambtenaren en inwoners van uw
provincie. In elke kolom staat een streepje met als referentie de gemiddelde totale score van alle Statenleden
(respectievelijk collegeleden, ambtenaren of inwoners) uit andere provincies die eerder de scan deden.

Let op: doordat het aantal collegeleden verhoudingsgewijs laag is, kunnen de scores voor die groep wat
‘extremer’ zijn dan die van de andere drie groepen.

Het kan voor sommige vragen interessant zijn om na te gaan hoeveel respondenten neutraal of negatief
oordeelden. Dat kunt u nazoeken in het aparte tabellenrapport.

Dit rapport is een goed startpunt voor een onderling gesprek in uw provincie. Bespreek de uitkomsten. Wat
verrast u? Waar bent u blij mee? Wat begrijpt u nog niet? Waarmee wilt u direct aan de slag? Wat wilt u
graag in een goed gesprek nader uitdiepen? En wat moet er worden opgenomen in jullie gezamenlijke
verbeteragenda?
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1. Algemeen
Dit hoofdstuk biedt een algemeen overzicht van hoe het er voor staat met uw provinciale democratie. Er zijn
drie onderdelen:

het algemene oordeel over het provinciebestuur1.
het totaalbeeld per thema2.
het algemene oordeel per groep3.

Algemeen oordeel over het provinciebestuur
Hoe staat het met het vertrouwen in het provinciebestuur in uw provincie? En vindt men dat inwoners goed
vertegenwoordigd worden door het provinciebestuur? Hieronder staan de uitkomsten op twee stellingen over
vertrouwen en vertegenwoordiging.

De figuren presenteren het percentage positieve antwoorden (‘(helemaal) eens’) op de stellingen. Daarbij
ziet u of Statenleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners verschillend antwoorden. Ook ziet u of men in
uw provincie hierover meer of minder positief is dan in de referentieprovincies.

De vier kolommen presenteren de percentages positieve antwoorden voor achtereenvolgens Statenleden,
collegeleden, ambtenaren en inwoners van uw provincie. Bij elke kolom staat een streepje met als referentie
de gemiddelde totale score van alle Statenleden (respectievelijk collegeleden, ambtenaren of inwoners) uit
andere provincies die eerder de scan deden.
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Totaalbeeld per thema
De scan kent vijf algemene thema’s. Hieronder ziet u per thema het totaalbeeld. Dit is het gemiddelde over
de vier groepen, niet over alle respondenten individueel.1 De figuur toont het gemiddelde percentage
positieve oordelen binnen dat thema (bijvoorbeeld ‘(helemaal) eens’ of ‘(heel) tevreden’). Hoe hoger dat
percentage, hoe positiever de respondenten waren over dat thema.

De zwarte lijn verbindt de uitkomsten van uw provincie. De rode lijn verbindt de uitkomsten van de
referentieprovincies. Hoe verder de punten van het midden afliggen, hoe positiever. Hiermee ziet u snel over
welke thema’s men in uw provincie relatief tevreden is en op welke thema’s nog werk aan de winkel is.

 

Om te zien over welke thema’s men relatief weinig tevreden is, bekijkt u:

welke punten in uw provincie dichter bij het midden liggen dan in de referentieprovincies.
welke punten in uw provincie dichter bij het midden liggen dan andere punten in uw provincie.

 

 

 

 

1
Het voordeel van deze berekening is dat de stemmen van het relatief kleine aantal collegeleden niet wegvalt in het geheel. Het nadeel is dat hun stemmen onevenredig zwaar meetellen.
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Totaalbeeld per groep
Hieronder ziet u het totaalbeeld per groep. Ook deze figuur toont het gemiddelde percentage positieve
oordelen. Hoe hoger het balkje, hoe positiever die groep oordeelt over de verschillende aspecten van
provinciale democratie.

U ziet hier of de oordelen van de Statenleden (of collegeleden of ambtenaren of inwoners) in uw provincie
verschillen van die in de referentieprovincies. En of er verschillen zijn tussen de oordelen van de
Statenleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners in uw provincie.
 

Tip: kijk ook naar de antwoorden op de open vraag “Hoe kan de democratie in uw provincie volgens u
verder worden verbeterd?” Die antwoorden staan in de aparte bijlage met antwoorden op alle open vragen.
Daar vindt u ongetwijfeld veel ideeën (rijp en groen!). Maak daaruit de top 3 van meest genoemde
verbetertips en een top 3 van de meest verrassende tips. En neem die op in uw verbeteragenda.
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2. Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en
ambtelijke organisatie

Inleiding
Om goed van buiten naar binnen te werken, moet het binnen natuurlijk wel goed werken. Hoe goed werken
de ‘interne’ onderdelen van de democratie: Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke
organisatie? En hoe goed werken die samen?
 

Uitkomsten

Hoe het gaat met de onderlinge samenwerking tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en
ambtenaren staat in de drie onderstaande figuren. NB: deze vragen zijn niet aan inwoners gesteld.
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Het functioneren van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en ambtenaren kan op veel manieren verder
verbeterd worden. In de Quick Scan zijn steeds negen manieren voorgelegd (zie kaders). Statenleden,
ambtenaren en collegeleden konden aangeven hoe belangrijk zij die manieren vinden. NB: deze vragen zijn
niet aan inwoners gesteld.

 

Negen mogelijke manieren om het functioneren van Provinciale Staten verder te verbeteren.

Verbeteren van:

werkwijze/procedures (structuur).
onderlinge samenwerking (cultuur).
externe gerichtheid.
ondersteuning door de griffie.
ondersteuning door de ambtelijke organisatie.
politieke ondersteuning (van fracties).
beloning.
training/opleiding.
werken aan een fundamenteel andere rol van Provinciale Staten.

Dit is de top 3 (van Statenleden, collegeleden en ambtenaren) van prioriteiten om het functioneren van
Provinciale Staten verder te verbeteren:

1. Verbeteren van onderlinge samenwerking (cultuur) 93% (heel) belangrijk

2. Verbeteren van ondersteuning door de ambtelijke organisatie 87% (heel) belangrijk

3. Verbeteren van politieke ondersteuning (van fracties) 86% (heel) belangrijk

Tips:

Als u wilt weten of Statenleden, collegeleden of ambtenaren verschillen in prioriteiten, kunt u dat1.
bekijken in het tabellenrapport.
De respondenten konden suggesties doen voor extra manieren. Hun suggesties staan in de bijlage met2.
open antwoorden.

witregel

Negen mogelijke manieren om het functioneren van het college van Gedeputeerde Staten verder te verbeteren.

Verbeteren van:

werkwijze/procedures (structuur).
onderlinge samenwerking (cultuur).
externe gerichtheid.
ondersteuning door de provincie-secretaris/managementteam.
ambtelijke ondersteuning.
politieke ondersteuning.
beloning.
training/opleiding.
werken aan een fundamenteel andere rol van het college.
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Dit is de top 3 (van Statenleden, collegeleden en ambtenaren) van prioriteiten om het functioneren van het
college van Gedeputeerde Staten verder te verbeteren:

1. Verbeteren van ambtelijke ondersteuning 90% (heel) belangrijk

2. Verbeteren van externe gerichtheid 90% (heel) belangrijk

3. Verbeteren van ondersteuning door de provincie-secretaris/managementteam 86% (heel) belangrijk

Tip: de respondenten konden suggesties doen voor extra manieren. Hun suggesties staan in de bijlage met
open antwoorden.

witregel

Negen mogelijke manieren om het functioneren van de ambtelijke organisatie verder te verbeteren.

Verbeteren van:

werkwijze/procedures (structuur).
onderlinge samenwerking (cultuur).
externe gerichtheid.
politiek-bestuurlijke gevoeligheid.
aansturing/ondersteuning door het management.
aansturing door het college.
beloning.
training/opleiding.
werken aan een fundamenteel andere rol van de ambtelijke organisatie.

Dit is de top 3 (van Statenleden, collegeleden en ambtenaren) van prioriteiten om het functioneren van de
ambtelijke organisatie verder te verbeteren:

1. Verbeteren van onderlinge samenwerking (cultuur) 94% (heel) belangrijk

2. Verbeteren van externe gerichtheid 91% (heel) belangrijk

3. Verbeteren van training/opleiding 85% (heel) belangrijk

Tip: de respondenten konden suggesties doen voor extra manieren. Hun suggesties staan in de bijlage met
open antwoorden.
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3. Communicatie

Inleiding
Duidelijke communicatie is van groot belang in een democratie. Hoe komen besluiten tot stand, en wat is de
uitkomst? Mensen moeten zicht kunnen hebben op wat de provincie doet. Uiteraard is goede communicatie
een tweerichtings-ding: inwoners moeten zich ook (willen) informeren. Maar het start bij een provincie die
communicatief is. Vinden inwoners dat de provincie goed luistert naar hun mening? En hoe kan de
communicatie worden verbeterd?

Uitkomsten

De provincie kan haar communicatie op veel manieren verbeteren. Er zijn zeven manieren voorgelegd (zie
kader). Daarbij is gevraagd hoe belangrijk men deze vindt.

Zeven mogelijke manieren om de provinciale communicatie te verbeteren:

duidelijker maken hoe besluiten worden genomen.
duidelijker maken wat de resultaten van provinciebeleid zijn.
duidelijker maken hoe inwoners kunnen meepraten over provinciebeleid.
meer variatie in communicatiekanalen (zoals sociale media, website, internetfora, krant, bijeenkomsten).
meer inzet van (digitale) panels, focusgroepen en andere onderzoeken om de mening van inwoners op te
halen.
beter nagaan hoe tevreden inwoners zijn met provinciebeleid (bijvoorbeeld feedback vragen en evalueren).
een actieve open luisterende houding van Statenleden, collegeleden en ambtenaren.

Dit is de top 3 van prioriteiten om de provinciale communicatie te verbeteren:

1. Duidelijker maken hoe besluiten worden genomen 95% (heel) belangrijk

2. Duidelijker maken wat de resultaten van provinciebeleid zijn 94% (heel) belangrijk

3. Een actieve open luisterende houding van Statenleden, collegeleden en ambtenaren 93% (heel) belangrijk

Tip: respondenten konden suggesties doen voor extra manieren. Die staan in de open-antwoordenbijlage.
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4. Burgerparticipatie

Inleiding
Burgerparticipatie is een verzamelterm voor manieren waarop de provincie inwoners de mogelijkheid biedt
om de provinciale besluitvorming te beïnvloeden. En voor de manieren waarop de provincie inwoners actief
betrekt bij haar beleid. Dit hoofdstuk gaat in op hoe open en actief er in uw provincie wordt omgegaan met
burgerparticipatie. Worden inwoners voldoende betrokken bij provinciale plannen en activiteiten? Worden
alle inwoners in staat gesteld om mee te praten? En hoe kan de provincie de samenwerking met inwoners
(verder) verbeteren?

Uitkomsten

De provincie kan allerlei manieren inzetten om burgerparticipatie te verbeteren. Er zijn zes manieren
voorgelegd (zie kader). Daarbij is gevraagd hoe belangrijk men deze vindt.

Zes mogelijke manieren om burgerparticipatie te verbeteren: 

Meer vormen van directe democratie mogelijk maken (bijvoorbeeld referenda, burgertop).
Meer digitale instrumenten (zoals website, apps, peilingen) inzetten om inwoners te laten meepraten en
meebeslissen.
Meer doen om mensen die nu niet betrokken zijn, te motiveren om mee te praten over provinciale kwesties.
Inwoners meer kans geven om mee te werken aan de leefbaarheid van hun leefomgeving of regio.
Inwoners meer invloed geven op de besteding van provinciegeld.
Inwoners meer invloed geven op specifieke thema’s (zoals provinciale wegen, openbaar vervoer, wonen,
natuur, recreatie of energie).

Dit is de top 3 van prioriteiten om de burgerparticipatie te verbeteren:

1. Inwoners meer kans geven om mee te werken aan de leefbaarheid van hun leefomgeving
of regio

96% (heel) belangrijk

2. Meer doen om mensen die nu niet betrokken zijn, te motiveren om mee te praten over
provinciale kwesties

92% (heel) belangrijk

3. Meer digitale instrumenten (zoals website, apps, peilingen) inzetten om inwoners te laten
meepraten en meebeslissen

82% (heel) belangrijk

Tip: respondenten konden suggesties doen voor extra manieren. Die staan in de open-antwoordenbijlage.
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5. Overheidsparticipatie: omgaan met
maatschappelijke initiatieven

Inleiding
Inwoners pakken soms zelf zaken aan in hun regio. Bijvoorbeeld inwoners die samen zelf dingen doen voor
de gemeenschap. Dit noemen we maatschappelijke initiatieven. Denk aan inwoners die zelf groenbeheer in
natuurgebieden gaan verzorgen, een zorgcollectief starten of samen met regionale ondernemers een
energiecoöperatie oprichten. Daar is de provincie lang niet altijd bij nodig. Vaak gaat het pas goed lopen als
de provincie genoeg ruimte laat voor inwoners om hun ideeën en initiatieven te realiseren. Ook voor
gemeenten is het vaak zoeken naar een passende rol. De provincie kan gemeenten daarin helpen. Dit
hoofdstuk gaat over wat passende overheidsparticipatie is in uw provincie. En over hoe dat nu gaat.

Uitkomsten

De provincie kan allerlei manieren inzetten om beter om te gaan met maatschappelijke initiatieven. Er zijn
acht manieren voorgelegd (zie kader). Daarbij is gevraagd hoe belangrijk men deze vindt.

Acht mogelijke manieren waarop de provincie inwoners die hun omgeving willen verbeteren kan helpen: 

een duidelijk loket of aanspreekpunt voor initiatiefnemers.
geld van de provincie.
hulp bij het vinden van geld in de samenleving (zoals subsidies, crowdfunding, sponsors).
duidelijke procedures en spelregels.
meer ruimte voor initiatieven in beleid en regels van de provincie.
praktische ondersteuning (zoals zaaltje, uitnodigingen).
aandacht en waardering van Statenleden en/of gedeputeerden.
netwerkbijeenkomsten voor initiatiefnemers om ideeën en kennis uit te wisselen.

Dit is de top 3 van prioriteiten om maatschappelijke initiatieven beter te helpen:

1. Een duidelijk loket of aanspreekpunt voor initiatiefnemers 98% (heel) belangrijk

2. Duidelijke procedures en spelregels 90% (heel) belangrijk

3. Netwerkbijeenkomsten voor initiatiefnemers om ideeën en kennis uit te wisselen 75% (heel) belangrijk

Tip: respondenten konden suggesties doen voor extra manieren. Die staan in de open-antwoordenbijlage.
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6. Maatwerkvragen

Inleiding
Indien uw provincie aan de Quick Scan Provinciale Democratie een of meer stellingen heeft toegevoegd die
specifiek ingaan op de situatie in uw provincie, dan ziet u hieronder de uitkomsten daarvan.

Als uw provincie ook eigen open vragen heeft toegevoegd (vragen waarbij respondenten hun eigen
antwoord met toelichting konden formuleren) dan zijn de antwoorden daarop integraal opgenomen in het
aparte bijlagenboek met open antwoorden.

 

Uitkomsten
Er zijn geen gesloten maatwerkvragen gesteld.
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Slot
 

Zo, u heeft nu veel informatie, inzichten en waarschijnlijk ook vervolgvragen. Dat is een goed startpunt voor
een onderling gesprek in uw provincie. Welke zaken verbazen u? Wat begrijpt u nog niet? Waarmee wilt u
direct aan de slag? En wat wilt u graag nader bespreken of uitzoeken? Daarmee kunt u effectief toewerken
naar een verbeteragenda met concrete acties.

U bepaalt zelf samen wat in uw provincie een passend provinciaal samenspel is en wat daarvoor (nog) nodig
is. Er zijn geen streefcijfers of scherpe normen voor democratie. Inwoners, Statenleden, collegeleden en
ambtenaren gaven hun mening op basis van hun eigen inzichten en ervaringen. Dat is in dit rapport vertaald
in cijfers en figuren. Ga op basis van de uitkomsten in gesprek over het verhaal daarachter. En kies
vervolgens samen waarop actie moet worden ondernomen.

Een laatste tip: kijk niet alleen naar wat nog niet goed gaat. Let ook op wat al goed gaat en waarop kan
worden voortgebouwd. Sowieso is het al heel goed dat u bereid bent zo goed naar uzelf en elkaar te kijken.
Dat is al een prima basis om het provinciale samenspel beter en democratischer te maken!

Wij wensen u veel wijsheid, energie en enthousiasme toe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Rapport Open antwoorden Quick Scan Provinciale Democratie
Tabellenbijlage Quick Scan Provinciale Democratie
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Leeswijzer
Hieronder staan voor elke vraag de uitkomsten per antwoordcategorie per groep. De kolom
‘Aantal’ betreft het totaal aantal respondenten per groep. Vetgedrukt is de uitkomst van uw
provincie. Tussen haakjes wordt steeds ook de gemiddelde uitkomst gepresenteerd van alle
provincies die eerder aan de scan deelnamen.

Die gemiddelde uitkomsten zijn bedoeld om uw uitkomsten alvast wat context te geven. Het is
een referentiecijfer, maar zeker geen norm of streefcijfer! Als de uitkomst op een vraag of thema
in uw provincie positiever is dan gemiddeld, kan het nog steeds van groot belang zijn om er toch
mee verder te gaan. En omgekeerd, als uw uitkomsten negatiever zijn, is het niet op voorhand
gezegd dat u daarmee aan de slag moet. Bepaal eerst hoe urgent het is, en welke zaken
prioriteit krijgen. Het is aan u gezamenlijk om betekenis te geven aan de uitkomsten voor uw
provincie en te bepalen op welke punten het beter kan of moet.

Verantwoording respons
In de tabel hieronder ziet u de respons van het aantal deelnemers per groep.

Groep Uitgenodigd Aantal respondenten1 Aantal afgeronde vragenlijsten2

PS 43 10 9

GS 7 4 3

Ambtenaren 1190 204 110

Inwoners 0 249 249

- op uitnodiging 0 0 0

- via publieke link n.v.t. 249 249

1) Aantal respondenten dat minimaal de eerste vraag heeft ingevuld
2) Aantal respondenten dat de volledige vragenlijst heeft ingevuld en ingediend
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Thema 1: Algemeen

Ik heb vertrouwen in het provinciebestuur (Provinciale en Gedeputeerde
Staten)

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Aantal Weet niet

PS 0% (7%) 11% (9%) 44% (22%) 33% (39%) 11% (23%) 9 (54) - (0)

GS 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 33% (49%) 67% (51%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 0% (1%) 6% (4%) 23% (20%) 55% (55%) 17% (20%) 115 (409) 2 (6)

Inwoners 26% (15%) 29% (23%) 25% (35%) 17% (22%) 3% (5%) 232 (1130) 17 (130)

Inwoners worden goed vertegenwoordigd door het provinciebestuur
(Provinciale en Gedeputeerde Staten)

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Aantal Weet niet

PS 0% (10%) 44% (19%) 11% (16%) 44% (41%) 0% (14%) 9 (53) - (1)

GS 0% (0%) 0% (0%) 33% (27%) 67% (56%) 0% (17%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 3% (2%) 19% (14%) 33% (27%) 39% (46%) 6% (11%) 108 (379) 9 (36)

Inwoners 28% (17%) 31% (30%) 26% (34%) 13% (16%) 2% (2%) 219 (994) 30 (266)
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Thema 2: Statenleden, collegeleden en
ambtenaren

Bent u tevreden over hoe Provinciale Staten in uw provincie werken?
Helemaal niet Niet erg tevreden Neutraal Tamelijk Zeer tevreden Aantal Weet niet

PS 0% (9%) 11% (15%) 33% (23%) 56% (45%) 0% (8%) 9 (53) - (1)

GS 0% (0%) 0% (7%) 0% (17%) 100% (59%) 0% (17%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 4% (2%) 16% (14%) 42% (32%) 28% (42%) 11% (11%) 109 (387) 8 (28)

Inwoners 19% (14%) 34% (27%) 29% (36%) 17% (20%) 2% (3%) 214 (1001) 35 (259)

Bent u tevreden over hoe het college van Gedeputeerde Staten in uw
provincie werkt?

Helemaal niet Niet erg tevreden Neutraal Tamelijk Zeer tevreden Aantal Weet niet

PS 0% (9%) 56% (22%) 0% (14%) 44% (35%) 0% (20%) 9 (54) - (0)

GS 0% (0%) 0% (0%) 0% (13%) 33% (31%) 67% (55%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 0% (1%) 12% (8%) 28% (19%) 42% (53%) 19% (20%) 113 (400) 4 (15)

Inwoners 27% (16%) 28% (26%) 24% (35%) 17% (18%) 4% (5%) 210 (965) 39 (295)

Bent u tevreden over hoe de ambtenaren in uw provincie werken?
Helemaal niet Niet erg tevreden Neutraal Tamelijk Zeer tevreden Aantal Weet niet

PS 0% (0%) 11% (9%) 11% (23%) 67% (41%) 11% (27%) 9 (53) - (1)

GS 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (39%) 100% (61%) 3 (17) - (1)

Ambtenaren 0% (0%) 9% (6%) 29% (18%) 40% (52%) 22% (24%) 112 (403) 5 (12)

Inwoners 18% (15%) 22% (21%) 36% (38%) 17% (17%) 7% (8%) 196 (946) 53 (314)

 

Hoe tevreden bent u in het algemeen over de samenwerking tussen:

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
Helemaal niet Niet erg tevreden Neutraal Tamelijk Zeer tevreden Aantal Weet niet

PS 0% (7%) 44% (23%) 11% (13%) 44% (37%) 0% (20%) 9 (54) - (0)

GS 0% (0%) 0% (7%) 0% (0%) 33% (52%) 67% (41%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 1% (1%) 13% (15%) 35% (28%) 38% (45%) 14% (12%) 88 (342) 28 (71)

Provinciale Staten en ambtenaren
Helemaal niet Niet erg tevreden Neutraal Tamelijk Zeer tevreden Aantal Weet niet

PS 0% (1%) 0% (6%) 11% (23%) 56% (38%) 33% (32%) 9 (54) - (0)

GS 0% (0%) 0% (0%) 0% (11%) 50% (51%) 50% (37%) 2 (17) 1 (1)

Ambtenaren 1% (3%) 21% (24%) 38% (32%) 31% (32%) 9% (9%) 95 (361) 21 (52)

Gedeputeerde Staten en ambtenaren
Helemaal niet Niet erg tevreden Neutraal Tamelijk Zeer tevreden Aantal Weet niet

PS 0% (0%) 0% (6%) 60% (45%) 20% (24%) 20% (25%) 5 (32) 4 (22)

GS 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (31%) 100% (69%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 1% (1%) 7% (8%) 19% (15%) 40% (42%) 33% (36%) 110 (391) 6 (22)
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Het functioneren van Provinciale Staten kan op allerlei manieren verder
worden verbeterd. Hieronder staan negen manieren. Kunt u aangeven hoe
belangrijk u deze vindt voor uw provincie? Verbeteren van:

Werkwijze/procedures (structuur)
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (10%) 67% (47%) 22% (32%) 0% (11%) 0% (0%) 9 (53) - (0)

GS 0% (0%) 100% (72%) 0% (24%) 0% (4%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 19% (13%) 50% (51%) 24% (27%) 6% (8%) 2% (1%) 108 (379) 7 (30)

Onderlinge samenwerking (cultuur)
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (26%) 78% (56%) 11% (18%) 0% (0%) 0% (0%) 9 (53) - (0)

GS 0% (21%) 100% (72%) 0% (7%) 0% (0%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 34% (28%) 56% (57%) 8% (13%) 2% (2%) 0% (0%) 106 (376) 9 (33)

Externe gerichtheid
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (18%) 44% (68%) 33% (12%) 0% (1%) 0% (0%) 9 (53) - (0)

GS 33% (24%) 67% (76%) 0% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 28% (32%) 54% (51%) 17% (16%) 0% (0%) 0% (0%) 109 (384) 6 (25)

Ondersteuning door de griffie
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (20%) 67% (48%) 11% (29%) 0% (3%) 0% (0%) 9 (53) - (0)

GS 0% (30%) 100% (62%) 0% (8%) 0% (0%) 0% (0%) 3 (17) - (1)

Ambtenaren 17% (14%) 39% (48%) 40% (35%) 3% (3%) 0% (0%) 99 (357) 16 (52)

Ondersteuning door de ambtelijke organisatie
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 33% (15%) 56% (64%) 11% (20%) 0% (1%) 0% (0%) 9 (53) - (0)

GS 0% (20%) 100% (53%) 0% (27%) 0% (0%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 15% (11%) 58% (61%) 26% (27%) 1% (2%) 0% (0%) 105 (379) 10 (30)

Politieke ondersteuning (van fracties)
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (26%) 67% (44%) 11% (22%) 0% (5%) 0% (3%) 9 (53) - (0)

GS 0% (10%) 100% (48%) 0% (39%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 17% (12%) 52% (42%) 30% (40%) 1% (6%) 0% (0%) 100 (360) 15 (49)

Beloning
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (26%) 33% (44%) 22% (17%) 22% (11%) 0% (3%) 9 (53) - (0)

GS 0% (4%) 100% (57%) 0% (22%) 0% (17%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 13% (8%) 32% (28%) 38% (48%) 12% (13%) 5% (3%) 98 (354) 17 (55)

Training/opleiding
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (19%) 44% (49%) 44% (25%) 0% (7%) 0% (0%) 9 (53) - (0)

GS 0% (18%) 100% (59%) 0% (10%) 0% (10%) 0% (3%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 23% (21%) 60% (59%) 12% (19%) 5% (2%) 0% (0%) 105 (372) 10 (37)
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Werken aan een fundamenteel andere rol van Provinciale Staten
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 25% (19%) 13% (13%) 25% (35%) 25% (25%) 13% (9%) 8 (50) 1 (3)

GS 0% (0%) 0% (7%) 33% (52%) 67% (34%) 0% (7%) 3 (17) - (1)

Ambtenaren 15% (15%) 25% (25%) 40% (42%) 10% (14%) 9% (5%) 97 (324) 18 (85)

 

Het functioneren van het college van Gedeputeerde Staten kan op allerlei
manieren verder worden verbeterd. Hieronder staan negen manieren. Kunt u
aangeven hoe belangrijk u deze vindt voor uw provincie? Verbeteren van:

Werkwijze/procedures (structuur)
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 0% (6%) 78% (54%) 22% (32%) 0% (8%) 0% (0%) 9 (51) - (2)

GS 0% (0%) 100% (44%) 0% (42%) 0% (11%) 0% (3%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 18% (12%) 46% (51%) 29% (29%) 6% (7%) 1% (1%) 112 (394) 2 (14)

Onderlinge samenwerking (cultuur)
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (22%) 67% (42%) 22% (35%) 0% (0%) 0% (0%) 9 (49) - (4)

GS 33% (30%) 33% (32%) 33% (28%) 0% (10%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 38% (29%) 47% (54%) 14% (16%) 0% (1%) 1% (0%) 110 (391) 4 (17)

Externe gerichtheid
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 33% (33%) 56% (46%) 11% (21%) 0% (0%) 0% (0%) 9 (52) - (1)

GS 0% (10%) 100% (72%) 0% (11%) 0% (7%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 38% (28%) 43% (48%) 19% (22%) 0% (2%) 0% (0%) 112 (396) 2 (12)

Ondersteuning door de provincie-secretaris/managementteam
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 14% (12%) 71% (52%) 14% (32%) 0% (4%) 0% (0%) 7 (39) 2 (14)

GS 0% (17%) 100% (48%) 0% (18%) 0% (17%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 22% (12%) 52% (56%) 23% (28%) 1% (3%) 3% (1%) 106 (382) 7 (25)

Ambtelijke ondersteuning
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 13% (15%) 75% (67%) 13% (14%) 0% (4%) 0% (0%) 8 (41) 1 (12)

GS 0% (17%) 100% (53%) 0% (24%) 0% (7%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 34% (21%) 50% (58%) 17% (20%) 0% (2%) 0% (0%) 107 (394) 6 (13)

Politieke ondersteuning
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 0% (11%) 71% (49%) 14% (27%) 14% (13%) 0% (0%) 7 (43) 2 (10)

GS 0% (0%) 33% (37%) 67% (52%) 0% (7%) 0% (3%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 11% (7%) 47% (39%) 38% (43%) 1% (10%) 3% (2%) 100 (373) 13 (34)

Beloning
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 0% (3%) 11% (16%) 44% (47%) 33% (24%) 11% (11%) 9 (50) - (3)

GS 0% (0%) 33% (17%) 0% (53%) 67% (27%) 0% (3%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 3% (3%) 28% (19%) 41% (51%) 16% (21%) 12% (7%) 100 (361) 13 (46)
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Training/opleiding
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 0% (5%) 75% (58%) 13% (28%) 0% (6%) 13% (3%) 8 (47) 1 (6)

GS 0% (0%) 33% (46%) 67% (34%) 0% (17%) 0% (3%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 17% (14%) 53% (52%) 24% (27%) 5% (7%) 1% (0%) 104 (374) 9 (33)

Werken aan een fundamenteel andere rol van het college
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 0% (15%) 88% (30%) 0% (34%) 0% (13%) 13% (9%) 8 (49) 1 (4)

GS 0% (0%) 0% (3%) 33% (56%) 67% (37%) 0% (3%) 3 (17) - (1)

Ambtenaren 14% (11%) 22% (24%) 43% (46%) 9% (13%) 13% (7%) 93 (333) 20 (74)

 

Het functioneren van de ambtelijke organisatie kan op allerlei manieren
verder worden verbeterd. Hieronder staan negen manieren. Kunt u
aangeven hoe belangrijk u deze vindt voor uw provincie? Verbeteren van:

Werkwijze/procedures (structuur)
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (8%) 78% (54%) 11% (36%) 0% (2%) 0% (0%) 9 (46) - (7)

GS 0% (0%) 67% (59%) 0% (24%) 33% (17%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 30% (26%) 43% (51%) 20% (18%) 5% (3%) 2% (2%) 112 (404) 1 (3)

Onderlinge samenwerking (cultuur)
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (32%) 67% (51%) 11% (15%) 0% (2%) 0% (0%) 9 (44) - (9)

GS 33% (31%) 67% (63%) 0% (3%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 55% (45%) 38% (47%) 6% (5%) 0% (2%) 0% (0%) 112 (404) 1 (3)

Externe gerichtheid
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (26%) 78% (42%) 0% (26%) 11% (6%) 0% (0%) 9 (48) - (5)

GS 33% (48%) 67% (49%) 0% (0%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 36% (38%) 47% (48%) 15% (12%) 1% (1%) 1% (0%) 112 (400) 1 (7)

Politiek-bestuurlijke gevoeligheid
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (21%) 56% (53%) 22% (20%) 0% (5%) 0% (0%) 9 (50) - (3)

GS 0% (39%) 67% (47%) 33% (11%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 22% (22%) 57% (53%) 19% (21%) 2% (4%) 1% (1%) 111 (402) 2 (5)

Aansturing/ondersteuning door het management
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (16%) 56% (51%) 22% (31%) 0% (2%) 0% (0%) 9 (44) - (9)

GS 0% (22%) 67% (61%) 33% (10%) 0% (7%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 26% (24%) 49% (51%) 19% (22%) 5% (2%) 2% (1%) 111 (403) 2 (4)

Aansturing door het college
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (11%) 78% (48%) 11% (34%) 0% (2%) 0% (6%) 9 (44) - (9)

GS 0% (14%) 67% (41%) 33% (38%) 0% (7%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 7% (8%) 53% (45%) 31% (39%) 6% (7%) 2% (1%) 109 (400) 4 (7)
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Beloning
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 0% (7%) 33% (32%) 56% (44%) 11% (15%) 0% (2%) 9 (48) - (5)

GS 0% (0%) 67% (21%) 33% (59%) 0% (20%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 9% (8%) 39% (40%) 42% (43%) 6% (7%) 4% (2%) 108 (391) 5 (16)

Training/opleiding
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (17%) 56% (52%) 33% (28%) 0% (3%) 0% (0%) 9 (49) - (4)

GS 0% (7%) 100% (72%) 0% (14%) 0% (7%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 22% (25%) 66% (61%) 10% (12%) 2% (1%) 1% (0%) 111 (398) 2 (9)

Werken aan een fundamenteel andere rol van de ambtelijke organisatie
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 25% (17%) 13% (18%) 25% (44%) 13% (10%) 25% (9%) 8 (46) 1 (7)

GS 0% (4%) 33% (28%) 33% (44%) 33% (21%) 0% (3%) 3 (17) - (1)

Ambtenaren 16% (15%) 25% (34%) 40% (34%) 10% (12%) 8% (5%) 106 (365) 7 (42)
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Thema 3: Communicatie

De provincie luistert naar de mening van haar inwoners
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Aantal Weet niet

PS 0% (7%) 20% (12%) 40% (30%) 40% (47%) 0% (4%) 10 (55) - (1)

GS 0% (0%) 0% (0%) 0% (17%) 50% (62%) 50% (21%) 4 (19) - (0)

Ambtenaren 1% (0%) 16% (14%) 29% (30%) 47% (47%) 7% (8%) 161 (476) 9 (25)

Inwoners 18% (15%) 46% (38%) 24% (34%) 11% (12%) 2% (1%) 228 (1045) 21 (215)

Ik heb goed zicht op wat de provincie doet
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Aantal Weet niet

PS 0% (2%) 0% (3%) 0% (7%) 70% (38%) 30% (51%) 10 (56) - (0)

GS 0% (3%) 0% (10%) 0% (4%) 25% (25%) 75% (58%) 4 (19) - (0)

Ambtenaren 1% (1%) 13% (8%) 21% (14%) 50% (48%) 15% (29%) 170 (497) - (4)

Inwoners 17% (17%) 35% (38%) 21% (24%) 20% (17%) 8% (5%) 246 (1227) 3 (33)

 

De provinciale communicatie kan op allerlei manieren verder worden
verbeterd. Hieronder staan zeven manieren. Kunt u aangeven hoe belangrijk
u deze vindt voor uw provincie?

Duidelijker maken hoe besluiten worden genomen
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 33% (25%) 67% (61%) 0% (12%) 0% (2%) 0% (0%) 9 (53) - (0)

GS 0% (14%) 100% (67%) 0% (15%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 32% (25%) 55% (54%) 11% (16%) 3% (4%) 0% (1%) 110 (400) 1 (3)

Inwoners 37% (33%) 48% (53%) 11% (12%) 4% (2%) 0% (0%) 245 (1249) 4 (11)

Duidelijker maken wat de resultaten van provinciebeleid zijn
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 67% (47%) 22% (44%) 11% (8%) 0% (2%) 0% (0%) 9 (53) - (0)

GS 0% (14%) 100% (83%) 0% (0%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 45% (38%) 48% (52%) 5% (9%) 2% (1%) 0% (0%) 110 (400) 1 (3)

Inwoners 42% (41%) 50% (53%) 6% (6%) 2% (1%) 0% (0%) 246 (1250) 3 (10)

Duidelijker maken hoe inwoners kunnen meepraten over provinciebeleid
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 67% (47%) 33% (40%) 0% (10%) 0% (0%) 0% (3%) 9 (53) - (0)

GS 0% (41%) 67% (41%) 33% (14%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 40% (32%) 47% (54%) 11% (12%) 2% (3%) 0% (0%) 110 (399) 1 (4)

Inwoners 52% (50%) 39% (43%) 6% (6%) 2% (1%) 0% (1%) 245 (1250) 4 (10)

Meer variatie in communicatiekanalen (zoals sociale media, website,
internetfora, krant, bijeenkomsten)

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 56% (31%) 33% (35%) 11% (25%) 0% (7%) 0% (2%) 9 (53) - (0)

GS 33% (27%) 33% (45%) 33% (21%) 0% (7%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 23% (17%) 37% (38%) 31% (33%) 8% (10%) 1% (2%) 108 (397) 3 (6)

Inwoners 32% (36%) 41% (39%) 23% (21%) 3% (3%) 1% (1%) 243 (1238) 6 (22)
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Meer inzet van (digitale) panels, focusgroepen en andere onderzoeken om
de mening van inwoners op te halen

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (19%) 67% (46%) 11% (27%) 11% (6%) 0% (3%) 9 (52) - (1)

GS 0% (21%) 67% (45%) 33% (27%) 0% (7%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 19% (16%) 39% (46%) 31% (29%) 7% (7%) 3% (1%) 109 (398) 2 (5)

Inwoners 29% (31%) 43% (44%) 17% (19%) 7% (5%) 4% (2%) 247 (1239) 2 (21)

Beter nagaan hoe tevreden inwoners zijn met provinciebeleid (bijvoorbeeld
feedback vragen en evalueren)

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (28%) 78% (41%) 0% (25%) 0% (4%) 0% (3%) 9 (53) - (0)

GS 0% (13%) 33% (52%) 67% (31%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 29% (20%) 44% (47%) 20% (24%) 5% (8%) 2% (1%) 110 (400) 1 (3)

Inwoners 47% (41%) 38% (43%) 12% (13%) 2% (2%) 0% (0%) 247 (1250) 2 (10)

Een actieve open luisterende houding van Statenleden, collegeleden en
ambtenaren

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 67% (48%) 22% (40%) 11% (12%) 0% (0%) 0% (0%) 9 (52) - (1)

GS 67% (48%) 33% (39%) 0% (10%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 40% (35%) 50% (52%) 10% (12%) 0% (1%) 0% (0%) 109 (398) 2 (5)

Inwoners 56% (50%) 38% (43%) 5% (6%) 2% (1%) 0% (0%) 246 (1240) 3 (20)
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Thema 4: Burgerparticipatie

De provincie geeft alle inwoners de kans om mee te praten over provinciale
kwesties (zoals fiets- en wandelroutes, bedrijventerreinen, bouwen in het
groen of regionale energie)

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Aantal Weet niet

PS 0% (12%) 63% (40%) 25% (24%) 13% (19%) 0% (5%) 8 (53) 1 (1)

GS 0% (0%) 0% (7%) 0% (4%) 100% (86%) 0% (3%) 4 (19) - (0)

Ambtenaren 3% (2%) 26% (30%) 29% (25%) 36% (35%) 6% (7%) 133 (424) 16 (48)

Inwoners 27% (22%) 42% (46%) 21% (21%) 9% (9%) 1% (2%) 224 (1063) 25 (197)

De provincie betrekt inwoners voldoende bij haar plannen en activiteiten
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Aantal Weet niet

PS 0% (1%) 38% (36%) 38% (30%) 25% (30%) 0% (2%) 8 (53) 1 (1)

GS 0% (0%) 0% (0%) 0% (31%) 100% (69%) 0% (0%) 4 (19) - (0)

Ambtenaren 3% (2%) 25% (19%) 25% (31%) 43% (41%) 5% (6%) 138 (441) 11 (31)

Inwoners 22% (20%) 51% (48%) 17% (22%) 8% (8%) 1% (2%) 232 (1120) 17 (140)

De provincie biedt inwoners voldoende mogelijkheden om via digitale
kanalen (internet) samen te werken met de provincie

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Aantal Weet niet

PS 11% (8%) 33% (30%) 22% (24%) 33% (35%) 0% (3%) 9 (54) - (0)

GS 0% (0%) 0% (3%) 0% (15%) 100% (75%) 0% (7%) 4 (19) - (0)

Ambtenaren 2% (2%) 22% (25%) 34% (28%) 33% (34%) 9% (10%) 128 (416) 21 (56)

Inwoners 17% (15%) 40% (39%) 29% (30%) 13% (14%) 1% (2%) 215 (1029) 34 (231)

 

De provincie kan de samenwerking met inwoners op vele manieren verder
verbeteren. Hieronder staan zes manieren. Kunt u aangeven hoe belangrijk
u deze vindt voor uw provincie?

Meer vormen van directe democratie mogelijk maken (bijvoorbeeld
referenda, burgertop)

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 33% (26%) 33% (26%) 33% (27%) 0% (6%) 0% (14%) 9 (53) - (1)

GS 0% (0%) 67% (31%) 0% (41%) 0% (14%) 33% (14%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 10% (7%) 28% (30%) 25% (33%) 22% (23%) 14% (7%) 134 (431) 1 (10)

Inwoners 36% (28%) 39% (41%) 13% (16%) 7% (9%) 5% (5%) 243 (1241) 6 (19)

Meer digitale instrumenten (zoals website, apps, peilingen) inzetten om
inwoners te laten meepraten en meebeslissen

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (27%) 56% (49%) 11% (18%) 11% (7%) 0% (0%) 9 (53) - (1)

GS 0% (12%) 100% (81%) 0% (3%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 17% (14%) 51% (60%) 22% (18%) 7% (6%) 2% (1%) 134 (440) 1 (1)

Inwoners 30% (31%) 49% (52%) 15% (13%) 4% (3%) 2% (1%) 243 (1244) 6 (16)
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Meer doen om mensen die nu niet betrokken zijn, te motiveren om mee te
praten over provinciale kwesties

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 67% (38%) 33% (45%) 0% (12%) 0% (2%) 0% (3%) 9 (53) - (1)

GS 33% (17%) 67% (61%) 0% (22%) 0% (0%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 19% (18%) 56% (55%) 17% (18%) 7% (8%) 1% (1%) 134 (438) 1 (3)

Inwoners 36% (31%) 45% (50%) 15% (14%) 4% (4%) 1% (1%) 244 (1243) 5 (17)

Inwoners meer kans geven om mee te werken aan de leefbaarheid van hun
leefomgeving of regio

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 67% (48%) 33% (41%) 0% (9%) 0% (3%) 0% (0%) 9 (53) - (1)

GS 0% (13%) 100% (83%) 0% (3%) 0% (0%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 32% (21%) 55% (65%) 12% (13%) 1% (1%) 1% (0%) 135 (441) - (0)

Inwoners 51% (42%) 40% (49%) 7% (6%) 2% (1%) 0% (1%) 245 (1245) 4 (15)

Inwoners meer invloed geven op de besteding van provinciegeld
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (9%) 44% (22%) 33% (45%) 11% (22%) 0% (2%) 9 (53) - (1)

GS 0% (0%) 0% (10%) 100% (66%) 0% (17%) 0% (7%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 10% (8%) 19% (19%) 37% (46%) 25% (22%) 10% (5%) 133 (435) 2 (6)

Inwoners 35% (29%) 41% (37%) 16% (26%) 7% (6%) 2% (2%) 243 (1236) 6 (24)

Inwoners meer invloed geven op specifieke thema’s (zoals provinciale
wegen, openbaar vervoer, wonen, natuur, recreatie of energie)

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 33% (30%) 33% (46%) 22% (12%) 11% (10%) 0% (2%) 9 (53) - (1)

GS 0% (0%) 33% (62%) 67% (35%) 0% (3%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 13% (11%) 58% (48%) 19% (31%) 7% (7%) 3% (2%) 134 (435) 1 (6)

Inwoners 41% (39%) 43% (46%) 13% (11%) 2% (2%) 1% (1%) 245 (1245) 4 (15)
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Thema 5: Overheidsparticipatie

Inwoners krijgen van de provincie voldoende ruimte om initiatieven te
realiseren

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Aantal Weet niet

PS 0% (3%) 11% (22%) 44% (41%) 33% (32%) 11% (2%) 9 (52) - (2)

GS 0% (0%) 0% (3%) 33% (33%) 67% (61%) 0% (3%) 3 (17) - (1)

Ambtenaren 2% (1%) 22% (20%) 39% (35%) 34% (40%) 3% (3%) 100 (344) 27 (85)

Inwoners 10% (8%) 33% (33%) 41% (42%) 15% (16%) 2% (2%) 186 (891) 63 (369)

Initiatiefnemers krijgen voldoende ondersteuning van de provincie
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Aantal Weet niet

PS 0% (0%) 11% (32%) 44% (33%) 33% (33%) 11% (2%) 9 (51) - (3)

GS 0% (0%) 0% (4%) 33% (21%) 67% (72%) 0% (3%) 3 (17) - (1)

Ambtenaren 0% (1%) 22% (22%) 46% (39%) 29% (35%) 3% (4%) 96 (331) 31 (98)

Inwoners 11% (10%) 35% (32%) 36% (42%) 15% (12%) 2% (3%) 170 (835) 79 (425)

De provincie werkt goed met gemeenten samen om maatschappelijke
initiatieven te ondersteunen

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Aantal Weet niet

PS 0% (2%) 11% (24%) 33% (29%) 44% (40%) 11% (6%) 9 (50) - (4)

GS 0% (0%) 0% (0%) 33% (11%) 33% (73%) 33% (17%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 1% (1%) 11% (12%) 36% (30%) 48% (45%) 5% (11%) 101 (354) 25 (73)

Inwoners 10% (11%) 31% (30%) 40% (37%) 16% (19%) 2% (3%) 164 (839) 85 (421)

 

Welke ondersteuning hebben inwoners die hun omgeving willen verbeteren
vooral nodig van de provincie? Hieronder staan acht manieren. Kunt u
aangeven hoe belangrijk u deze vindt voor uw provincie?

Een duidelijk loket of aanspreekpunt voor initiatiefnemers
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 44% (35%) 56% (54%) 0% (11%) 0% (0%) 0% (0%) 9 (54) - (0)

GS 0% (21%) 100% (73%) 0% (7%) 0% (0%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 46% (39%) 47% (54%) 8% (5%) 0% (2%) 0% (0%) 120 (413) 1 (7)

Inwoners 43% (37%) 47% (55%) 7% (7%) 3% (1%) 0% (0%) 244 (1225) 5 (35)

Geld van de provincie
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 0% (2%) 56% (31%) 44% (57%) 0% (10%) 0% (0%) 9 (54) - (0)

GS 0% (0%) 0% (39%) 100% (61%) 0% (0%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 11% (9%) 47% (37%) 39% (42%) 3% (10%) 0% (2%) 119 (415) 2 (5)

Inwoners 24% (19%) 48% (46%) 24% (32%) 3% (3%) 0% (0%) 242 (1218) 7 (42)

Hulp bij het vinden van geld in de samenleving (zoals subsidies,
crowdfunding, sponsors)

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (18%) 67% (50%) 11% (21%) 0% (10%) 0% (0%) 9 (54) - (0)

GS 0% (11%) 33% (58%) 33% (21%) 33% (11%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 23% (15%) 53% (52%) 20% (25%) 4% (8%) 0% (0%) 119 (412) 2 (8)

Inwoners 31% (23%) 45% (51%) 17% (21%) 7% (4%) 0% (1%) 241 (1226) 8 (34)
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Duidelijke procedures en spelregels
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 44% (32%) 33% (46%) 22% (18%) 0% (3%) 0% (0%) 9 (54) - (0)

GS 33% (21%) 67% (68%) 0% (0%) 0% (11%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 43% (39%) 51% (53%) 4% (6%) 3% (1%) 0% (0%) 120 (417) 1 (3)

Inwoners 45% (42%) 43% (47%) 10% (9%) 1% (1%) 1% (0%) 244 (1238) 5 (22)

Meer ruimte voor initiatieven in beleid en regels van de provincie
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (24%) 67% (48%) 11% (27%) 0% (0%) 0% (0%) 9 (54) - (0)

GS 0% (11%) 0% (61%) 100% (20%) 0% (7%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 23% (16%) 36% (49%) 34% (29%) 6% (5%) 1% (1%) 117 (405) 4 (15)

Inwoners 39% (28%) 47% (50%) 10% (18%) 4% (3%) 0% (1%) 238 (1197) 11 (63)

Praktische ondersteuning (zoals zaaltje, uitnodigingen)
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 22% (14%) 33% (50%) 22% (17%) 22% (19%) 0% (0%) 9 (54) - (0)

GS 0% (10%) 33% (27%) 33% (25%) 33% (37%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 10% (6%) 34% (34%) 36% (36%) 15% (18%) 4% (6%) 118 (412) 3 (8)

Inwoners 20% (16%) 42% (39%) 24% (30%) 12% (13%) 2% (2%) 243 (1222) 6 (38)

Aandacht en waardering van Statenleden en/of gedeputeerden
Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 11% (12%) 78% (63%) 11% (20%) 0% (4%) 0% (0%) 9 (54) - (0)

GS 33% (28%) 33% (45%) 0% (20%) 33% (7%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 13% (15%) 52% (50%) 28% (27%) 5% (6%) 2% (2%) 120 (415) 1 (5)

Inwoners 26% (22%) 41% (41%) 20% (25%) 9% (8%) 4% (3%) 244 (1201) 5 (59)

Netwerkbijeenkomsten voor initiatiefnemers om ideeën en kennis uit te
wisselen

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Heel onbelangrijk Aantal Weet niet

PS 44% (23%) 44% (41%) 11% (27%) 0% (9%) 0% (0%) 9 (54) - (0)

GS 0% (7%) 67% (75%) 33% (10%) 0% (7%) 0% (0%) 3 (18) - (0)

Ambtenaren 18% (15%) 52% (55%) 23% (24%) 4% (3%) 3% (2%) 119 (412) 2 (8)

Inwoners 20% (19%) 48% (53%) 23% (22%) 7% (5%) 2% (1%) 243 (1225) 6 (35)
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Open antwoorden

Quick Scan Provinciale Democratie

Provincie Groningen

Datum: 6 december 2021
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om burgerparticipatie te verbeteren.

Inwoners

De provincie zou eens kunnen beginnen met uberhaupt te communiceren met inwoners. Er
wordt letterlijk niets gecommuniceerd met inwoners aangaande werkzaamheden, beslissingen,
afsluitingen, omleidingen, verkeersveiligheid enz.

Ik weet nu niet eens dat er dingen zijn waarover ik al dan niet digitaal zou kunnen meepraten.
Het lijkt me dus belangrijk om er eerst voor te zorgen dat ook gewone mensen weten dat en hoe
ze mee kunnen praten.

betere zichtbaarheid provinciale Statenleden in de provincie, vgl districtenstelsel GB - dit zou
(deels) de directe band kunnen versterken

Als het provinciebestuur zijn taken en verantwoordelijkheden neemt is er niks aan de hand,
teveel tijd wordt verdaan aan zichzelf profileren.

Het lijkt mij verstandig om de gemeenten in de provincie te bezoeken en dan een inloop markt
te houden . Hierbij wel de nodige adviseurs meesturen die de vragen kunnen beantwoorden. 7
gemeenten moet toch te organiseren zijn.

Het zou mooi zijn als e-mails beantwoord worden. Dat lukt nu niet...

Er word niet of onvoldoende naar de inwoners geluisterd

Burgerparticipatie blijkt een loos begrip te zijn. Onder het mom van wij bieden de burger toch
gelegenheid om mee te praten wordt er vervolgens niets maar dan ook helemaal niets mee
gedaan.

Er zijn verschillende thema’s. OnvredeWindmolen probleem. Aanpak jeugd/ incl.goed
onderkomen. Jeugd zelf ideeën hiervoor opperen en geen “ opgelegde”. Goede verdeling
seniorenwoningen/ huizen en starters. Goede verdeling huur/ koop woningen. In plaats van veel
windturbines- beter subsidie voor kleine budgetten van inwoners. Meer “GAS” geven op
bodemproblematiek op verschillende plaatsen in onze provincie. Goed vestigingsklimaat nieuwe
ondernemers en meer bevoegdheid” rotte appels “ binnen dorpskernen te vervangen. Mogelijk
ook vlottere aanpak bestemming woon/winkel wijziging. Goede subsidies dorp-wijkraden.
Alsmede ondersteunende taken.

Wie niet wil, hoeft ook niet meepraten. Het moet niet opgedrongen worden! En wees je er altijd
van bewust dat je niet met alle inwoners hebt gesproken - een eigen afweging blijft belangrijk.
Voor de provincie lijkt het me even belangrijk om inwoners te informeren over uitvoering als te
betrekken bij het maken van plannen. Juist als het om de uitvoering gaat is de provincie
communicatief zwak.

Inwoners vinden hun eigen leefomgeving belangrijk. Door de inwoners meer verantwoording te
geven voor hun eigen omgeving , zal men ook meer ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen
woonomgeving. Geef inwoners de ruimte, middelen om een fijne leefomgeving te hebben zodat
de leefbaarheid in een dorp wordt vergroot. Samen staat centraal.

Probleem wat ik nu ervaar is dat ik achteraf besluitvorming lees en daarbij het vooraf gaande
proces helemaal niet meegelezen heb. En dat terwijl ik actief politiek volg en dagelijk dagblad
van het noorden lees. En als ik dan eens probeer een proces van besluiten door de provincie
de doorgronden bleek het altijd moeilijk de structuur in beeld te krijgen. Een mooie oplossing
kan zijn doorklikken op details van besluitvorming. Nu is het vaak losse berichtgeving
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Ik houdt me niet zo veel rechtstreeks bezig met de politiek of het debat daarmee. Het lijkt mij toe
dat de kernwaarden van een democratie belangrijk zijn. Maar zo'n programma als verdriet van
de veenkoloniën van de VPRO geeft mij toch de nodige zorgen daarover. Geld en imago's zijn
een voortdurende bedreiging voor de democratie.

Zelfsturing is heel belanrijk. De provincie is er voor de bewoners en het getuigt van een
volwaardige democratie dat zij de bevoegdheid krijgen in eigen aangelegenheden te beslissen
mits niet strijdig met de wet f het algemeen belang.

Grote projecten worden doorgedrukt. Ringweg. Windmolens Geen overleg geweest, logisch dat
dit weerstand Oproept.

De meeste dingen waar ik wel iets van verneem zijn de gemeentelijke vragen over diverse
onderwerpen (vaak via de dorpsbelangen verenigingen), die van de provincie eigenlijk niet.

Stemgerechtigde leeftijd verlagen. Al dan niet volgens officiele procedure of via een zij-
verkiezing op scholen als het wettelijk nog niet geregeld is. Laat Groningen voorop lopen en de
trend zetten

Bij wegbeheer eerst onderzoek in de buurt wat er nodig is. In plaats van geld uitgeven aan
bijvoorbeeld bushaltes waar nooit een bus stopt.

Gaat niet om fijntjes meepraten of dvies geven. Gaat om zeggenschap het is mijn gebied, MIJN
provincie. Die heb ik niet uitgeleend aan het provinciebestuur

ik voel me een betrokken bewoner in ons dorp en ervaar een grote afstand met politiek,
gemeenten, provincie en overheid. Mijn inziens komt dat door de hoger opgeleiden bewoners
aan het stuur staan en die praktijk inwoners overladen met goed bedoelde adviezen en
verwijzingen naar instantie (vaak digitaal) die voor mij te ingewikkeld onoverzichtelijk zijn. Het
gevoel dat ik naast de maatschappij kom te staan en dat anderen voor mij beslissen wat goed
voor mij (ons) is, raakt mij daarbij enorm. Ik neem steeds meer afstand van mijn leefwereld en
maak minder gebruik van mijn invloed om deel te nemen aan gesprekstafels omdat ik mij niet
gehoord en ontzettend klein voel.

De mogelijkheid burgers mee te laten praten is goed, maar er dient ook naar gehandeld te
worden en daar doet de provincie niets. Indien de burgers in meerderheid nee zeggen, dan
moet het besluit ook nee zijn en niet ja. Dat is democratie.

Provincie moet doen wat goed en de bedoeling is, in plaats van doen wat hoort en moet
volgens wetten, regels en afspraken. En provincie zou veel meer haar verbindende rol tussen
gemeenten, waterschappen en rijk in de regio moeten zijn. Nu blijft ze, vaak bewust, op afstand
als er knopen moeten worden doorgehakt. Tenslotte: provincie moet geen beleid voeren, maar
toekomstvisie ontwikkelen en kaders stellen (in samenspraak met alle stakeholders en
belanghebbenden).

Ik denk dat vaak vergeten wordt dat er veel ouderen wonen in de Provincie Groningen die niet
of nauwelijks weten hoe ze met internet om moeten gaan of niet in het bezit zijn van een
computer. Deze inwoners worden nu niet of nauwelijks bereikt. Als de Provincie echt
democratisch zou willen werken moeten ze naar de bewoners toekomen!!! Verder is
bureaucratie en taalgebruik van de overheid voor heel veel mensen moeilijk, lastig en te
ingewikkeld om te begrijpen. Participatie en quickscans kunnen heel goed werken, mits
ambtenaren ook bereid zijn echt te luisteren naar burgers en niet alleeen meedoen omdat het
moet. Laat u meer zien in de dorpen en wijken. Op deze manier vergroot u het draagvlak en
zullen inwoners sneller geïnteresseerd zijn. Nogmaals, alles valt of staat met herkenbaarheid en
informatie die voor iedereen begrijpelijk is.
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Inwoners kennen hun woonomgeving van binnenuit. Zo is het landschap voor veel mensen heel
belangrijk: de natuur, de geschiedenis er in, recreatiemogelijkhden, het erin wonen en werken,
er thuis voelen en er van houden komen allemaal samen in het landschap. Maar dit geldt
natuurlijk ook voor straat, buurt of wijk. Het gebruik van die ervaringskennis en inzichten kan
helpen om de leefbaarheid te verbeteren.

provincie doet momenteel weinig met klachten van bewoners over verkeerslawaai en te hoge
snelheid op provinciale wegen

Ik vind er een groot gevaar in zitten als er allerlei gremia worden georganiseerd om mensen
mee te laten “ beslissen”. Dat doen gemeentes ook. De vraag is ( en dat blijkt niet uit deze
enquête) wie “ de provincie” is. Als dat de politieke partijen zijn die in de Staten zitten zou ik alle
vragen met ja, heel belangrijk beantwoorden. Die partijen moeten naar de mensen toe. Maar als
het ambtenaren zijn die de “ inspraak” regelen vind ik het een uitholling van de democratie.
Waarom ga je dan nog stemmen als de digitaal vaardigen of de mensen met de meeste tijd zo’n
belangrijke rol gaan spelen. Iets anders vind ik overigens dat bij bijvoorbeeld ruimtelijke zaken
de belanghebbenden ( breder dan de juridisch belanghebbenden) actief aan tafel worden
uitgenodigd om mee te praten. Maar dan met een transparant uitnodigingsbeleid. En iedereen
de kans.

Directe democratie moeten we uitproberen, denk aan burgerberaden voor heikele kwesties. Het
is dan wel belangrijk dat er een duidelijk, ruim en vast omschreven mandaat is, anders is het
een wassen neus.

Het doel is al jaren om een balans te vinden tussen burgerinspraak, ontevreden burgers en
gewoon de plannen doordrukken.

Alleen digitale instrumenten zijn onvoldoende om meer contact met de inwoners van de
provincie te krijgen. Ik woon inmiddels 25 jaar in Groningen en heb tot nu toe nooit iets gezien
van het provinciaal bestuur tenzij ik er actief naar zocht of ze in het nieuws kwamen (landelijke
zender, RTV Noord of soms de krant) Dat is veel te weinig.

Meepraten…. Het gaat om mee-beslissen en initiatieven

het is uitstekend om meer te investeren in de provinciale democratie, meer media aandacht,
sterkere politieke verenigingen, betere Statenleden en bestuurders, hogere opkomst bij
provinciale verkiezingen etc. etc. dat is wat anders dan het optuigen van een sms democratie
waarbij burgers elke morgen over een bepaald onderwerp ja of nee, voor of tegen mogen
zeggen al past dat laatste beter bij de kracht van zowel visie als ruggengraat van provinciale
bestuurders van pak em beet het laatste decennium

Geen afvinkjeslijstjes maken. Dat is schijn democratie. Luisteren en accepteren dat de burgers
het anders willen en dus doen. Er zijn legio eigengereide acties van onze ,,bestuurders" waar
de burgers het niet mee eens zijn.

Zou mooi zijn om resultaat van inspraak ookterug te zien in besluitvorming. Meer openheid over
plannen ennstudies. Beteresesamenwerking tussen verschillende overheidslagen.

Op sommige punten is de provincie onzichtbaar voor de burgers. Een wat onzichtbare
organisatie, die plotseling zichtbaar wordt als het gaat om regeltjes of die bijv. windmolenparken
door de strot van omwonenden duwt omdat zij dit zo bedacht heeft. Er is te weinig feeling met
de burgers en teveel met het eigen ego. Hier kunnen alleen maar brokken en teleurstelling van
komen. Wees u bewust van uw macht en gebruik die terwille van de burger en niet tegen de
burgers. We wonen in een prachtige provincie, dus laten we het samen doen en de ego's
voortaan thuislaten. Samen Op naar de fijnste provincie van Nederland. Uw inwoners doen
graag mee, maar moeten dan wel serieus worden genomen!!
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Meer invloed op waar zonneparken en windmolens komen

Burgers zoveel mogelijk verantwoordelijk geven en laten beslissen over eigen leven en
omgeving is in mijn ogen het belangrijkste om ze bij politiek te betrekken en de democratie te
laten floreren.

niet alleen aanhoren , maar ook echt wat mee doen meestal zijn plannen allang in grote lijnen
uitgewerkt en weinig ruimte voor inbreng

Ik weet niet wat de rol van de provincie is geweest bij de keuze van de nieuwe
hoogspanningsmasten. Wat ik om me heen hoor, is dat veel mensen ze erg lelijk vinden. Te wit
en te massief, in tegenstelling tot de oude masten die bescheidener van kleur zijn en
transparant. Had ik de kans gehad over het aanzien van de nieuwe masten mee te praten?
Geen idee.

Er is helaas nu geen overleg met de provincie.

meepraten en toch je zin doordrukken kijk nar de energietransitie waardeloze windmolen en
zonneparken een schande vervuiling van de leefomgeving Groningen kapot gemaakt voor
haagsche hollandsche belangen

internet geeft de kans om meer inwoners bij het maken van beleid te betrekken. Maar het
gevaar is dat het altijd dezelfde beperkte groep mensen is die gaat reageren. Daarom ben ik
meer voorstander van aangewezen burgerfora.

Het is soms lastig om te zien of het om provinciale aangelegenheden gaat of gemeentelijke
aangelegenheden. Misschien beter/duidelijker afstemmen tussen gemeente en provincie. Na de
herindelingen merk ik dat het contact met de gemeente al veel minder toegankelijk is geworden,
gemeenten zijn te groot.

Grote kwesties als bv windmolens eerlijk en open naar bevolking overbrengen. Geen
verdeeldheid zaaien binnen de bevolking. geen dubbele agenda's. Voor de verkiezingen hoor je
soms iets over wat partijen willen indien zij in de raad komen. Na de verkiezingen hoor jr niets,
tenzij ze je voor een voldongen feit stellen. "Inspraak geven terwijl de beslissing al genomen is.
U ziet ik ben niet zo positief over de raad. Aan u de eer deze ongenoegens proberen weg te
nemen.

Democratie zo direct mogelijk (referenda), rechtstreeks verkiezen commissaris van de Koning,
etc. Want politici gaan te veel hun eigen gang, zijn hun achterban ontrouw en komen ermee
weg binnen de huidige status quo.

Wanneer gaan de provincies zichzelf opheffen? Ze zijn een enorme kostenpost, slecht
herkenbaar bij de inwoners, enorm technocratisch. Breng het terug naar 5 regio’s.

Er is redelijk wat wetenschappelijk onderzoek naar manieren om burgerparticipatie op een
eerlijke manier te doen, en naar verschillende stemsystemen daarvoor. Momenteel wordt in
projecten waar de burgers mogen meestemmen over de besteding van gemeente-/provincie-
/overheidsgeld vaak een simpel meerderheidssysteem gebruikt: we implementeren díe
projecten die de meeste stemmen krijgen. Dit is een utilistische benadering (die de welvaart
probeert te maximaliseren), het kan goed zijn om in zulke systemen ook naar andere
eigenschappen zoals eerlijkheid en proportionaliteit te kijken. Zie bijvoorbeeld het duidelijke
voorbeeld in dit artikel https://arxiv.org/pdf/2008.13276.pdf of deze masterthese:
https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/25276/ voor meer informatie. Aan de Rijksuniversiteit
Groningen wordt meer onderzoek hiernaar uitgevoerd, het kan wellicht interessant zijn hier
gebruik van te maken.
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In Groningen vooral invloed geven op het onderwerp energietransitie, specifiek aanwijzen
windmolengebieden, zonneparken etc.

Naast (bestaande) representatieve democratie deliberatieve democratie via (lokale,
gebiedsgerichte) burgerraden aanmoedigen als aanvulling. (zie burgerfora/commissie
Brenninkmeijer)

Ik denk dat de provincie vooral veel zichtbaarder moet zijn. Live, niet digitaal. Mensen willen
best meepraten, maar niet op afstand. Provincie zal zelf naar buiten moeten komen.

vooral op het gebied van woningbouw en versterkingen wordt het heel belangrijk om burgers te
horen. echt de dorpen en wijken ingaan en meningen 'halen'!

Uw enquete is wel erg suggestief. Iedereen vindt inspraak belangrijk, veel belagrijker is de
vraag, wat doet u met de inspraak. Wordt er gehoor aan gegeven of is het voor de buhne en is
alles al in de bekende achterkamertjes geregeld. De oude Regenten mentaliteit van Stad en
Ommeland heerst nog steeds. Ook deze enquete is een dooddoener oftewel weggegooid
gemeenschapsgeld.

Burgerparticipatie voelt als verplicht nummer ipv er echt toe doent bij bestuurders en
ambtenaren. Teveel aparte groepen, instanties, organisaties, bedrijven, overheden buitelen
over de schaarse ruimte met wie war aan ongecoordineerde plannen waar je als burger geen
overzicht vooraf over krijgt maar wel achteraf geconfronteerd wordt. Stemmen op een partij
betekent niet dat je achter alle standpunten staat, noch achter politiek handjeklap. Dus
referenda is beter. Beleidsplan ambtenaren komen overal en nergens vandaan maar denken
wijsheid in pacht te hebben, maar kennen de mensen en de omgeving helemaal niet en halen
de vele kennis bij burgers over de omgeving ook niet actief op.

Burgers moeten eerst het vertrouwen in de rechtsstaat terugvinden, dit kan alleen als de
provincie vecht voor zijn burgers en diens belangen bij de overheid (mijnbouw). Het vertrouwen
en ook de motivatie voor participatie ligt op het moment dicht bij nul!

Kennis van zaken is van belang om tot goede besluitvorming te komen.

Er wordt op geen enkele manier naar de mensen geluistert. Men luistert alleen naar zichzelf.
Net als in de gemeente Groningen zitten er vooral dictators die het voor het zeggen hebben.
Koste wat kost hun plan doorvoeren, gebruik van leugens hoort daar bij. Bv bij de invoering van
het betaald parkeren in de Groninger randwijken. Over Meerstad maar te zwijgen,
zonnepanelen, testbaan, opvang verslaafden, een schande met dank aan Groen Links

Burgers moeten vooral verderop in het besluitvormingsproces aangehaakt blijven. Vaak is dat
niet het geval. Vaak is de feedback op input onvoldoende, vooral als het lastig wordt wensen en
ideeen mee te kunnen nemen. Wees daar ook duidelijk over. Niets is fnuikender voor
betrokkenheid als niet goed wordt teruggekoppeld. Zorg voor structurele opname in
projectplannen, inclusief evaluatie.

Met name ook in woonwijken , mocht daar iets gebouwd of gecreerd worden overleg met de
bewoners van deze wijk of straat en luister en doe ook wat met hun mening. Deze mensen
wonen er immers en weten wat er in hun omgeving of straat speelt. Iemand van de gemeente
die een leuk plan heeft is mooi maar kan of is niet toepasbaar omdat diegene daar niet woont .
Voorbeeld, Bij ons in de straat wordt een leuk parkje gemaakt, voor het oog van de gemeente
heel mooi, maar in deze straat zijn veel parkeerproblemen omdat er een basisschool zit . dan
kun je met een loos stuk ruimte wel een mooi parkje maken, maar het grote probleem in de
straat blijft omdat er niet genoeg parkeerruimte is. waar de bewoners ontzettend veel last van
hebben . Niks overlegd met de bewoners van de straat en gewoon parkje er doordouwen.
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Samenwerking tussen inwoners en provincie. Mooie slogan, maar wordt er goed naar bezwaren
of voorstellen, ingebracht door de inwoners, geluisterd en goed begrepen? En hoeveel invloed
hebben de inwoners nog op eventuele plannen die misschien al (uitgewerkt) bij de ambtenaren
op het bureau liggen?

Ruime (geen stapel kippenhokken) ouderen huisvesting in kleine dorpen

Inwoners meer laten meepraten.Dit kan via dorpsverenigingen. Nu wordt er zonder inspraak
over ons beslist. Veel inwoners van onze provincie hebben meer kennis wat er speelt in onze
provincie. Bestuurders van de provincie hebben bijna altijd hun eigen belang.

Ook de provincie blijft overheid. Die overheden en ambtelijke afdelingen denken dat ze het
beter weten als de burger. Voorbeelden, ter apel, bevings, windmolens, toeslagen. Geen
doorsnede van de bevolking, alleen gestudeerden.

Ronduit schandalig hoe huidige politieke bestuurders plannen met zeer forse impact zonder
enige vorm van inspraak van inwoners presenteren en verkopen in Den Haag en Brussel. Bv
200.000 woningen bouwen ( met bijbehorende noodzakelijke aanpassing infra ) , Lelylijn
promoten, Luchthaven GAE laten samenwerken met andere luchthavens. ( gericht op groei -en
wensdenken ) USP’s Noord Nederland ondergeschikt maken aan fossiele economische groei ..
Geen participatie ( als mede-eigenaar leefomgeving ) is een gebrek aan empatisch vermogen
door niet integer te handelen.

Samen bereik je meer. De saamhorigheid en het gehoord worden is zeer belangrijk

Als de provinciale politiek naar behoren zou functioneren dan zou dit allemaal niet nodig zijn.
Bovendien kost de participatie burgers tijd en inspanning die meestal om niet wordt gegeven,
terwijl de provincie (politiek, bestuur ambtenaren) er voor zijn aangesteld en voor worden
betaald.

Tegen burgertop, voor referendum

Wees helder en duidelijk over te nemen plannen.

Goed georganiseerde inloopavonden met voor iedereen bereisbare afstand en luisteren wat alle
lagen zeggen en staan voor de inwoners. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het is gegaan met
de windmolens bij Meeden dan is er een absolute minderheid tevreden en het gros diep, diep
teleurgesteld in de (provinciale) overheid. Dit is slechts één voorbeeld. Zoek ook veel meer
digitaal contact middels nieuwsbrieven maar bijvoorbeeld ook inwonerspanels waar bewoners
zich aan kunnen melden om mening te geven of mee te denken. Belangrijk hierbij is dat alle
lagen vertegenwoordigd worden. Nu lijkt de provincie vaak een boerenpartij (Meeden) maar de
inwoners zijn meer en breder.

Gebruik de expertise welke aanwezig is bij de burger. Daarnaast zal de provincie de rol moeten
bereiken. Deze lijkt nu meer voor het nationaal belang te staan als voor Groningen.

Waarom hier heel (on)belangrijk als antwoord en niet “mee (on)ens”…. Dat past voor mij beter
bij de “manieren” (stellingen?)

De provincie laat weinig van zich horen. In deze zware tijden met veel aardbevingen, verwacht
ik van de provincie dat ze een hand uitsteken naar de bewoners. Ik merk daar al jaren helemaal
niets van. (Ditzelfde geldt trouwens ook voor de gemeenten). De provincie voelt voor mij ver
weg. Voorbeeld: de provincie wil waterstofprovincie worden, maar willen de bewoners dat ook?
Er wordt voor ons beslist over onze hoofden heen. Er wordt voor ons gedacht in plaats van naar
ons geluisterd. Dit moet anders, dit kan anders. Het is tijd voor een nieuwe bestuurscultuur.
Laagdrempelig, met veel input van bewoners.
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Het is nu toch zo dat de stad Groningen bepaalt wat er in de provincie gebeurt? Nooit anders
geweest. Kijk naar zinloze aanleg van een duur klein stukje weg bij Groningen. Deze stad is
maar een klein eilandje in het landschap. De provincie had hier afstand van moeten nemen om
zo geld te besteden. De rest van de provincie is hierdoor gedupeerd. Kijk naar de windmolens .
De provincie zou vrij eenvoudig moeten kunnen achterhalen dat hier werd uitgegaan van
verkeerde aannames betreffende de gezondheidsrisico's. Of heeft men moeite met het
onderscheiden van feiten en meningen van (on)deskundigen? Begrijpendlezen probleem. Laten
we het daar maar op houden. Kortom: de provincie is een verlengstuk van de stad Groningen
en maakt gebruik van de verdeel en heers mogelijkheden naar de rest van de provincie. Ben je
braaf, krijg je een fooi. Zo niet, krijg je niets.

Geen besluiten meer nemen die tegen de wil van de bevolking ingaan, zoals de herindeling van
Haren bij Groningen. De afgelopen drie jaar blijkt dat wij veel meer zijn gaan betalen en dat het
geld in de stad wordt besteed. Het lijkt me niet meer dan logisch dat (nu blijkt dat Haren slechter
af is ipv beter, wat was beloofd) dat deze herindeling wordt teruggedraaid. Zolang dat niet
gebeurt zijn de CvdK en het provinciebestuur niet geloofwaardig als ze het woord “democratie”
in de mond nemen. Jullie waren en zijn er niet voor ons.

Bij infrastructuur ook waar het Rijk als betrokken partij is ZELF de regie houden. Windpark N33
schrijnend voorbeeld hoe het niet moet, Aanpak Ring Zuid sinds 2002 al totaal verkeerd
aangevlogen. Zelfs de staten per brief niet geïnformeerd over scoopwijziging van Zuidtangent
naar bestaand tracé inclusief de procedurele afspraken met het Rijk. Hoe gaan we dit rond
Lelylijn, Nedersaksenlijn, Spoorknoop Groningen voorkomen? Ring West en bereikbaarheid
Zernike?

Er zijn senioren die helemaal niks mee krijgen van jullie beleid.. En er moet meer samen
gewerkt worden tussen gemeente en provincie.. Nu gaat mooi natuurgrond ten onder aan geld
en macht.

Er moet eerst geluisterd worden en daarna pas beslissingen genomen worden… denk aan de
windmolens langs de N33

De annexatie van de gemeente Haren door de stad Groningen (voorbij gaan aan de duidelijke
wens van de bevolking en de schaamteloos valse voorstelling van zaken) heeft twijfel
opgeroepen over de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur. Vertrouwen gaat te paard en
komt te voet. Het aantrekken van een boetekleed zou een mooie 1e stap zijn.

De ontsluiting van noordwest groningen en de regio Delfzijl is een aanfluiting en is een rem op
de leefbaarheix van deze gebieden.

Zie burgerparticipatie niet als instrument waarmee een 'vinkje' in het proces gezet kan worden,
maar luister echt naar de burgers en koppel uitkomsten terug. Raadpleeg burgers ook in een
vroeg stadium, niet pas als de planvorming en besluitvorming eigenlijk al gedaan is. Dat werkt
herstel van vertrouwen niet in de hand.

Het belangrijkst vind ik om een eind te maken aan de abjecte scheefheid in toegang van ons
provinciebestuur voor bedrijven (rode loper) en burgers (waar de grondhouding bij de meeste
gedeputeerden is “mensen hebben altijd wat te mopperen”). Naast die volkomen foute
grondhouding is opvallend dat de grote beslissingen en keuzes (Groningen wordt een
energieprovincie, verdeling NPG gelden) in achterkamers worden genomen door bestuurders
op een volstrekt intransparante manier. Pas nadat het bestuur is benoemd en de koek is
verdeeld, wordt er een mooi project als toukomst gestart. Voorbeeldig en innovatief uiteindelijk,
maar ook zorgvuldig afgeschermd van de plek waar onze bestuurders met elkaar de koek al
hadden verdeeld. Ongetwijfeld met de beste intenties, maar ook ondemocratisch en soms met
de rug naar de samenleving.
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het bestuur van de provincie is niet goed zichtbaar voor mij

Participatie is zo’n woord waar mee geschermd wordt, maar stiekem zijn de meeste bestuurders
bang voor echte participatie. Ze denken zelfs dat inwoners te dom zijn om over hun eigen lot te
beslissen en dat de bestuurders het allemaal beter weten. Sterker nog, ze vinden zelfs dat het
zo hoort omdat zij per slot gekozen zijn. Een briefje om inwoners op de hoogte te stellen ná de
besluiten zijn gemaakt voldoet dan, in hun ogen, aan de participatie eisen. Dit zorgt voor
onvrede bij inwoners en wantrouwen van beide kanten. Het lijkt me fantastisch om een
burgerberaad te hebben of een motiemarkt of iets dergelijks.

Ik heb nu het gevoel dat de provincie totaal niet weet wat er onder de bevolking speelt, er wordt
voor ons beslist en niet geluisterd

Luister naar de inwoners en doe er ook iets mee, niet eigen pad volgen

genoemde vormen van digitale instrumenten zijn vaak weinig effectief. Veel mensen weten niet
wat de Provincie doet behalve wanneer de Provincie een bord plaatst om de eigen bijdrage te
onderstrepen. Kleinschalige co-creatie is de weg vooruit, directe participatie, niet gericht op
imago verbetering.

Naast dat de (de Provincies) een aantal wettelijke taken hebben, uitvoering en handhaving
daarvan inclusief toezicht op lagere overheden en uiteraard inzichten in de meer algemene
maatschappelijke ( anders dan de economische geachte werkelijkheid) is vroegtijdig en
inhoudelijk, onderdeel van het burgers (inwoners en niet te vergeten kiezers) perspectief en
daadwerkelijk verwezenlijken van: en zichtbaar maken van hun inbreng . De beelden
van(teksten en vergaderingen van PS), het ontbreken van documenten vooraf waaronder
bijvoorbeeld verslagen van de agenda commissie of verslagen van coalitieberaad van de
partijen aan de macht, maakt dat inzicht en tijdigheid daarvan ontbreekt. GS (en PS) tonen al
jaren geen LTA agenda en linken naar de stukken als ook de besluiten van GS zijn veelal
vanwege ontbreken linken, planning van de stukken ""onnavolgbaar"" en derhalve schadelijk
voor de democratie.

ik krijg via verschillende kanalen wel een informatie over lopende projecten maar weet niet wat
er in de nabije toekomst gaat gebeuren, hierover bereikt mij de informatie niet

Toukomst laat zien dat burgerpanels werken, dit zou vaker gebruikt kunnen woren

Iedereen de mogelijkheid om mee te doen en niet via 'afvaardigingen' zoals bijvoorbeeld een
burgertop want dan wordt eigenlijk een tweede laag geïntroduceerd. En wie kiest dan weer de
burgertop etc.

Sommige burgers hebben goede ideeën in het belang van de provincie,daar dan naar kijken.

Het zijn vaak dezelfde mensen die actief zijn en dus hun woordje doen. Lees de voorstellen van
David van de ruysbroecke eens die stelt voor om “at random” een soort raad van bewoners in te
stellen die dan wel allerlei faciliteiten krijgt. Zoiets zou toch mooi zijn om bij de provincie eens uit
te proberen!

Ik ben een HBO opgeleid persoon, maar de communicatie van de provincie gaat grotendeels
aan mij voorbij. Het enige wat ik er van meekrijg, is via de media.

Burgers serieus nemen en participatie niet opzetten omdat dit modieus is. Tot nu toe participatie
en contacten met de provincie ervaren als een middel om mensen het gevoel te geven dat er
geluisterd wordt. Maar daarna wordt gewoon gedaan wat men al lang van plan was. Daarmee is
ooit aanwezig vertrouwen volledig verspeeld.
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Voor mij is onduidelijk waar de provincie mee bezig is, hoe participatie mogelijk is enz. Ik ken de
werkwijze bij de gemeente wel (contact raad, inspreken ed). Dat is een groot gemis. Recent bij
de voorstellen en besluitvorming over de Gerrit Krolbrug, waarbij de provincie direct betrokken
is, is mij op geen enkele manier gebleken dat de provincie iets met de inbreng van burgers heeft
gedaan. Op grond van welke argumenten de provincie haar standpunt heeft bepaald is mij niet
bekend. Of je als burger bijv. kon inspreken en of hierover democratische besluitvorming is
geweest weet ik evenmin. Dit ter illustratie.

Geen achterkamertjes politiek

Grote infrastructuurwerken voor (duurzame) energie (hoogspanningsmasten, windmolens,
zonneparken etc) hebben een enorme impact op het landschap. Landschap heeft nu geen stem
in het geweld tussen economische- en duurzame doelen. Profit gaat hier boven People en
Planet. Geef landschap ook een stem zodat ons landschap geen industrieel park wordt.

Heel belangrijk is om het Waarom van provincietaken, -bestuur, democratische positie en status
duidelijk te maken. In Groningen vallen naam van Stad en Provincie letterlijk samen. Dat kan
onduidelijkheid en verwarring veroorzaken. Ook omdat de gemeente Groningen veel invloed en
macht heeft. Bestuurlijk en democratisch onderscheid is juist in deze mooie provincie lastig.
Immers de provincie bestaat uit Stad Groningen en de (rurale) Ommelanden. Doe daar nou
eens eerst onderzoek naar...

De windparken die zijn aangelegd en de zonneparken, daarbij is er niet naar de inwoners
geluisterd.

Doe daadwerkelijk iets met de input van burgers.

De provincie is een schimmig politiek instituut dat de belangen van de inwoners ondergeschikt
acht aan de Haagse dwang. Het toont geen lef en karakter dat de Groningers recht zou doen.

In Drenthe is door inwoners een voorstel gedaan voor een vernieuwend referendum; goed idee
om na te volgen in Groningen.

niet alleen doen alsof voor de vorm maar ook echt wat doen met de uitkomsten, als de
bewoners al betrokken zijn steken ze hier veel tijd in.

Het oprecht stimuleren van intrinsieke motivatie om mensen te verbinden. Geldt voor alles. Als
er geen binding is met project, initiatief maar ook niet met de (lokale) overheid krijg je nooit 'het'
waar het uiteindelijk heen moet. Een enquête met vragen over hoe men het wil hebben (wensen
uiten) geeft geen binding.

Elkaar serieus nemen: goede en ook slecht vallende boodschappen bespreken met burgers.

veel meer co creatie ipv peilingen, daadwerkelijke participatie

Geef inzicht. Het is nu volstrekt onnavolgbaar wat de provincie doet. De gemeente heeft hier
ook last van, maar doet toch af en toe moeite om feedback te krijgen van burgers. Vaak na
slechte besluiten en niet ervoor (ringweg, helperzoomfietspad, stadspark, etc.), maar misschien
komt dat nog. En onnavolgbaarheid doet vermoeden dat spelen van spelletjes en ego's
belangrijker zijn dan de belangen van de burgers in de provincie. En dan heb ik het nog niet
over nepotisme en corruptie.

X

Nvt
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PS

meer gebruik maken van sociale media. Sowieso voor alle leeftijdsgroepen. Via internet bereik
je vele groepen... Ook de sociale media die gebruikt wordt tussen de 14 en 18 jaar. aansluiten
bij de trend van het moment. Zij krijgen veel informatie op deze wijze binnen en zo kunnen ze
laagdrempelig de provincie en haar taken leren kennen voordat ze volwassen zijn. Nu alleen FB
en Instagram wordt niet ingezet. Er is geen communicatieplan hoe wij de inwoners van
Groningen kunnen bereiken. meer strategische inzet op communicatie is wel belangrijk in het
kader van burgerparticipatie . Want als onzichtbare laag, moet je jezelf wel eerst zichtbaar
maken zpdat de inwoners ook weten waarop ze mee kunnen participeren.

Inwoners volledige participatie toekennen bij planning windturbines en zonne-industrieterreinen

Invloed uitoefenen doen burgers ook door naar de stembus te gaan. De stem van het stille
midden zou beter naar voren moeten komen.

Bij RES was de inspraak 0,0

Ambtenaren

Risico dat directe democratie, meebeslissen verlammend werkt op besluitvorming, zeker bij de
grote ruimtelijke opgaven zoals windenergie. Daarom terughoudend zijn om dit als
samenwerking te presenteren.

Zoals uit mijn antwoorden blijkt ben ik geen voorstander van fors inzetten op hogere
burgerparticipatie, in ieder geval niet in het besluitvormingsproces, daar hebben we een
gekozen volksvertegenwoordiging voor. ik ben wel voorstander van open en transparant
communiceren richting inwoners en peilen wat hun ideeën zijn voor de inrichting van hun
woonomgeving.

sommige categorieën worden niet bereikt (bewoners arme wijken, immigranten). Die bereik je
ook niet met meer digitaliteit

Meer mensen motiveren me te praten is belangrijk maar lastig. Vooral voorstanders van
bepaalde plannen hoor je niet. Op het moment dat tegenstand ontstaat is het lastig een overall
mening te destilleren.

Inwoners moeten veel meer invloed hebben op plannen en besluiten maar niet sectoraal zoals
in de laatste vraag maar integraal.

Ik ben van mening dat het heel belangrijk is dat burgers zo veel mogelijk betrokken zijn bij het
maken van beleid. Niet alleen omdat de provincie er is voor de burger, maar ook omdat dit het
vertrouwen in de provincie/overheid vergroot en hierdoor maatschappelijke stabiliteit creëert.

door meer burgerparticipatie worden besluiten gedragen vanuit de gemeenschap, dit scheelt
juridische procedures achteraf.

Naar mijn mening staan een hele hoop mensen die niet digitaal handig zijn te veel buiten spel
en worden hierdoor vergeten om gehoord te worden. In de digitale tijdperk van nu is het veel
voor een groep mensen die niet hierin mee komen om zich te uiten!

Volgens mij zijn PS gekozen om beslissingen over geld te nemen en moet je niet twee organen
die bevoegdheid geven
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We staan voor moeilijke keuzes en grote transities, er zou eigenlijk veel meer ingezet moeten
worden op informeren, agenderen en betrekken bij scenario's, visies en besluitvorming om te
voorkomen dat de inwoners 'afhaken'. E.e.a bijv door items op lokale tv, media en speciale
documentaires, maar ook door burgerfora.

Meer plannen vooraf delen met inwoners en dan digitaal peilen of de inwoners het eens zijn met
plannen en of ze verwachten dat de plannen effectief zijn om de gestelde doelen te bereiken. Of
dat ze wellicht originele andere ideeën hebben om de gestelde doelen te halen op een andere
manier.

Alle genoemde instrumenten gaan uit van inwoners die een stap moeten zetten naar platforms/
structuren die de overheid aanbiedt. Aanvullend zou het goed zijn om als overheid (groepen
van) inwoners actief op te zoeken.

Het is belangrijk om participatie niet (alleen) te richten op vertegenwoordigende organisaties,
maar expliciet (ook) op individuele burgers. En in bepaalde gevallen om te zorgen dat zij
anoniem hun zegje kunnen doen.

actief meedenken van burgers vind ik belangrijk. Dat is wat anders dan ja-nee-betrokkenheid of
pure belangenbehartiging. Ook daarvoor is ruimte, maar wat we vooral nodig hebben is burgers
die zich willen baseren op argumenten en goede info en dan meepraten over de juiste keuzes
te maken. Het moet gaan om de kracht van argumenten, niet om de kracht van
stemvolume/mediabereik of mate waarin belangen zich weten te organiseren

openbaar vervoer, weg met de aanbestedingen, veel meer invloed vanuit de provincie.

De instrumenten is naar mijn mening niet het probleem. Deze zijn er genoeg. Echter kan je niet
verwachten dat iedereen het taalniveau en de politieke kennis heeft om mee te praten over
onderwerpen in de provincie. Als dit op een laagdrempelige wijze verspreid zou worden zouden
veel meer inwoners hier iets over kunnen zeggen. Als provincie wil je ook een afspiegeling van
de samenleving zijn, maar dit ben je niet als alleen de hoger opgeleide autochtonen kunnen
deelnemen.

Inwoners betrekken bij nieuw beleid is belangrijk. Nog veel belangrijker is om met de
ingebrachte ideeën iets te doen. Dat levert op lange termijn meer draagvlak op. We hebben
elkaar nodig!

Het gaat om persoonlijk contact. We hebben een getrapte democratie. Daarin zijn zaken bij PS
gelegd. Het is geen democratie zoals in de Griekse oudheid.

Provincie moet vooraf helderder aangeven welke ruimte er wel en niet is om invloed uit te
oefenen op de plannen. Daarbij is goede data en informatie van zeer groot belang om
uiteindelijk goede afgewogen besluiten te kunnen nemen. Daar waar kan, zoveel mogelijk
inzetten op het vertalen van belangen op basis van emotie naar ratio door middel van
onderzoek (dus data en informatie), visualisaties etc. Zorg er dus voor dat de beeldvorming
vanuit verschillende invalshoeken gebaseerd zijn op dezelfde informatie. Dat is in mijn ogen
fundamenteel voor alle vormen van participatie en/of samenwerkingen.

niet alles digitaal willen. Niet iedereen is digitaal vaardig. Je wil toch een goede afspiegelen van
inwoners, dus ook die moet je kunnen bereiken. Ervaring leert dat fysieke sessies, bijeenkomst
meer opleveren en meer waardering krijgen. en dan ook sessie in de provincie zelf gebruiken,
naar de inwoners toekomen

Je kan als inwoner stemmen en jouw volksvertegenwoordiger kan daarna beleid maken en
uitvoeren. De betrokkenheid van inwoners bij de provincie kan (moet?) echt beter.
Communicatie vanuit de provincie via de advertentie in de Gezinsbode past niet meer bij 2021.
Maak het meer interactief, betrek jongeren bij communicatie via social media, etc.
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we moeten inwoners/belanghebbenden (wie zijn dat?) actief opzoeken en met ze in gesprek
gaan, meningen en ideeën ophalen. ipv bijeenkomsten plannen en verwachten dat inwoners
wel bij ons langs komen.

- toetsen of burgerparticipatie voldoende heeft plaatsgevonden (aantal betrokkenen,
representatieve afspiegeling, inclusief) - vooraf mate van invloed bepalen en die communiceren
- transparantie over proces naar inwoners - toepassen van manieren om ook belangen jongere
én toekomstige generaties mee te nemen

De provincie moet naar de burgers toe. Maak gebruik van gemeentehuizen, dorpshuizen, enz.
Wees vooral zichtbaar als provincie. Maak het contact laagdrempelig, niet iedereen is digitaal
vaardig. Betrek jongeren nog meer bij visievorming, begin op de basissschool!

'meer doen om mensen die nu niet betrokken zijn, te motiveren om mee te praten': Ik denk dat
veel mensen niet beseffen dat ze invloed kunnen uitoefenen op hoe hun omgeving eruit komt te
zien. Ook zie je dat altijd een bepaalde groep (vaak 50+, witte man) vooraan staat en wel
interesse toont of tegengewicht geeft bij bewonersavonden. Toch is de bevolking diverse
(leeftijd, gender, afkomst, met/zonder handicap, etc.) en als je alleen maar naar de gemiddelde
inwoner op een bewonersavond zou luisteren (dus die witte man van 50+) richt je de omgeving
niet inclusief in. Betrek juist de hangjongeren, de gezinnen en minderheden (bijv. invalide) zodat
ook voor hen er een duurzame verbinding is met de omgeving. Je weet niet wat deze groep
nodig heeft tot je met hen praat. Gek voorbeeld, maar misschien willen gezinnen en
gehandicapte wel extra brede fietspaden voor de bakfiets en aangepaste vervoersmiddelen.
Zulke belangen moet je meewegen.

Referenda geven vaak een conservatieve uitslag. Bovendien zijn inwoners via de statenleden
en politieke partijen al vertegenwoordigd. Uiteindelijk moeten er besluiten worden genomen, je
kan daarbij niet voorkomen dat er ontevreden inwoners zullen zijn. Meepraten is niet
meebeslissen

Mijn antwoorden op deze vragen slingeren heen en weer tussen belangrijk en onbelangrijk. De
reden is dat ik tegenstander ben van referenda en direct meebeslissen als instrumenten om
inwoners invloed op de besluitvorming te geven. Stemgerechtigde inwoners kiezen de leden
van de Provinciale Staten, die een college van Gedeputeerde Staten benoemen. Het is m.i. een
heilloze weg om andere besluitvorming door inwoners te vermengen met besluitvorming van PS
en GS. Meepraten en inbreng leveren juich ik van harte toe, maar besluitvorming hoort bij het
provinciaal bestuur.

meedenken goed maar niet besluitvormend. anders kom je geen stap verder. Persoonlijke
belangen liggen te vaak, te ver uit elkaar. provincie is geen mediator.

Hierboven heb ik overal 'neutraal' ingevuld omdat het mijns inziens erg van het onderwerp
afhangt of het nodig is om inwoners meer/beter te betrekken en zo ja, hoe. Daarbij hebben
inwoners naar mijn mening zelf ook een verantwoordelijkheid om gebruik te maken van de
verschillende manieren van participatie die nu al bestaan en de manieren die al onderdeel zijn
van ons reguliere democratisch proces.

Op ''strategische'' onderdelen, zoals visies, strategieën enz is participatie vanuit de provincie vrij
lastig. Inwoners hebben meer met gemeentelijk dan provinciaal beleid. Op het moment dat
provincie ergens concrete projecten wil uitvoeren, is participatie wel belangrijk

Bij de 2e vraag onbelangrijk ingevuld omdat meepraten niet digitaal moet, maar in de directe
omgeving.

We hebben een gekozen vertegenwoordiging. Dus meepraten is oke, maar meer invloed niet.

Meer in de provincie zichtbare en aanwezige bestuurders
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Burgerparticipatie moet vooral eerlijk zijn: als je input vraagt, moet deze ook verwerkt kunnen
worden. Niet dat de beslissingen eigenlijk al genomen zijn. Dit kan dus wel bij zeer lokale
projecten, zoals bijv. aanleg wegen, fietspaden etc. Maar is lastiger bij beleidsonderwerpen, die
de burger pas indirect raken en erg 'hoog over' zijn, zoals energietransitie, klimaatverandering
etc. Daar ben ik meer voor besluitvorming via ons democratisch bestel, dus via de
volksvertegenwoordigers, die hierdoor ook meer kans krijgen zich in een complexe portefeuille
te kunnen verdiepen en op grond daarvan de complexe besluitvorming kunnen voltooien.
Overigens lenen de projecten die hieruit voorkomen zich wel weer voor actieve inspraak en dan
het liefst vroeg in het traject en niet pas vlak voor de definitieve besluitvorming. Burgers of
wijken / dorpen kunnen nl. ook hele goede ideeën inbrengen.

Je moet inwoners laten meepraten over onderwerpen die er echt toe doen. Nu zijn het vaak
kleine dingen, zoals de naamgeving van een weg of een dorpsbosje. Je moet de inwoners echt
actief opzoeken.

Het belangrijkste is dat inwoners weten wat hun rol is en er geen schijnparticipatie. Dit kan per
thema verschillen. Gebruik hiervoor de ladder van burgerparticipatie, waarbij je ook de
bestuursstijl laat zien die past bij de participatievorm. het is dus met name het
verwachtingsmanagement wat heel belangrijk is.

Het lastige is altijd hoe je het 'algemene' belang kunt waarborgen bij burgerparticipatie. Als
voorbeeld: een goed OV-netwerk is belangrijk. Dat vind iedereen, maar de bus mag niet bij mij
voor de deur of moet zachter rijden in mijn straat. Als we al die laatste individuele reacties
volgen dan heb je een goed openbaar vervoernetwerk. Dus we luisteren altijd wel naar de
individuele reacties, maar we willigen hun wens van geen bus in mijn straat of laat de bus
zachter rijden voor mijn huis niet in. De burger voelt zich dan onvoldoende gehoord. Hoe dit te
verbeteren? Ik denk toch altijd het grotere verhaal proberen uit te leggen. Vanuit de politiek
moet dit besef er ook zijn en niet direct naar een individuele burger te gaan luisteren.

Laat burgers mee beslissen over provinciegeld. Zo verklein je de kloof tussen de provincie en
de burgers.

De vragen dekken de lading onvoldoende. Luisteren kan dan wel uitstekend zijn, maar er iets
oprecht mee willen doen is een tweede. Wat altijd mist, en zeker bij deze provincie, is vooraf
helderheid (samen met inwoners afgesproken) waar over wel tot niet , en in welke mate, invloed
mogelijk kan zijn.

Belangrijk om ervoor te zorgen dat een discussie niet gekaapt wordt door een paar mensen die
niet willen. De stille meerderheid die het wel eens is komt vaak niet opdagen bij
bewonersavonden, referenda, etc.

Gaat in 1e instantie niet om besteding van geld, maar om de activiteiten die de provincie
onderneemt
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om initiatiefnemers te ondersteunen.

Inwoners

Ik merk dat de aandacht voor participatie in deze vragenlijst tot nog toe vooral uitgaat naar
initiatieven vanuit de bevolking. Naast de (indirecte) democratische invloed zou het ook fijn zijn
als de provincie tussentijds beleid meer toetst bij de inwoners. Bijvoorbeeld als het gaat om het
toewijzen van woningcontingenten en de gasmijnbouwschadeproblematiek.

Statenleden of gedeputeerdem reageren hoegenaamd niet op communicatie.

Bijvoorbeeld voor de klimaat transitie leven heel veel ideeén en initiatieven bij
energiecoöperaties of andere groepen van inwoners. Er zijn wel allerlei loketen en
aanspreekpunten, maar dat is over het algemeen heel ambtelijk en betreft vaak niet de kleine
vragen. Wij liepen tegen een probleem aan met nieuwe regelgeving en sterkteberekening van
schuren t.b.v. zonnepanelen. Het zou heel prettig zijn indien we ons daarvoor zouden kunnen
wenden tot het ingenieuersbureau van de Provincie om gedetailleerder naar die berekeningen
te kijken en samen na te gaan of daar een oplossing voor te vinden is. Via Groningen Werkt
Slim is het in ieder geval niet gelukt. U mag mij hiervoor benaderen via lunvos@yahoo.com.

Zet de ambtenaren in de voorste linie. Leer ambtenaren klantvriendelijkheid en ontwikkel kennis
van zaken.

Zie alleen maar de PVDA in de gemeenten verschijnen. Super toch.

Het wegnemen van de arrogantie van de ambtenaren bij de provincie

Kunnen jullie nu niets beters verzinnen dan dat eeuwige loket dat opgericht moet worden? Laat
eens een studie die naar het aantal loketten dat jullie al hebben en of ze gebruikt worden. Die
vraag of je behoefte hebt aan waardering van een gedeputeerde..... walgelijk! Minzaam geeft
die ons een schouderklopje? Goed gedaan jochie? Het is verdorie ZIJN of HAAR baan het
zodanig te doen dat verdere participatie vanuit het volk niet nodig zou moeten zijn. Feitelijk is
het hele project een brevet van onvermogen van de politiek en het politiek bestuur.
Overigens....tot nu toe zijn dit exact dezelfde vragen die ook mijn gemeente Midden Groningen
mij heeft gesteld ( met lachwekkende resultaten: 75% van het college heeft vertrouwen in haar
eigen functioneren, 18%!! van de bevolkingsrespondenten heeft vertrouwen in het bestuur.

Heel belangrijk om samen met provincie en gemeente de dorpen leefbaar en levendig houden .
Aanzichtsverfraaiing, sociale vangnetten, hulp voor starters met kleine koopwoningen.

Voor wie wat wil is er genoeg te realiseren - maar de potjes zijn vele en de regels vaak
onduidelijk of ontoegankelijk.

De initiatiefnemers zijn vrijwilligers, het is belangrijk om ze te helpen door advies en tips te
geven, geld om iets te huren , koffie thee lunch en workshop o.i.d. Zodat hun initiatief uitgewerkt
wordt of niet maar men kan wel serieus aan het werk/ overleggen. Uit ervaring weet ik dat vele
vrijwilligers vele kosten uit eigen zak betalen omdat ze enthousiast zijn en graag hun idee
gerealiseerd zien ivm de leefbaarheid in hun dorp. hoe klein of groot het initiatief is, maakt niet
uit.. Het gaat om het samen zijn en dat het belangrijk is voor hun dorp.

Heldere communicatie, overzicht van lopende ontwikkelingen, per ontwikkeling in details over
besluitvorming kunnen duiken

Het moet vooral duidelijk zijn op welk moment je de provincie nodig hebt en niet je gemeente.

statenleden hebben vaak geen idee hoe belangrijk vrijwilligers zijn
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bijeenkomsten die geleid worden door een onafhankelijk iemand en die oor en oog heeft voor
boven benoemde situatie

Meer aandacht van de statenleden.... Ze sturen op eigen naam brieven naar de tweede kamer
om moties onderuit te halen en zo de Groningers nog verder in de put te krijgen voor
vergoeding van de bevingsschades. Deze mensen dienen opgepakt te worden wegens valsheid
in geschrifte. Een groot deel van het provincie bestuur is zo verrot als een mispel.

In heel veel gemeenten zijn dorpshuizen en sportaccommodaties wegbezuinigd. Daardoor is
het moeilijk voor verenigingen en met name voor jongeren een plek te vinden waar ze samen
kunnen komen.

duidelijke kaders waarbinnen initatiefnemers ruimte krijgen voor eigen planvoering. Altijd handig
om gebruik te kunnen maken van netwerken binnen het provinciehuis voor bijv subsidies ed en
om waar nodig op maat ondersteuning te krijgen

Waar ik (heel) onbelangrijk heb ingevuld bedoel ik te zeggen dat deze taken buiten het domein
van een overheid vallen. Publiek geld dient aan democratisch vastgestelde doelen besteed te
worden, het lukraak subsidiëren van leuke initiatieven ondermijnt de solidariteit. Statenleden
bepalen wat zij doen en wat de gedeputeerden doen, daar hebben ze mandaat voor.

Niet lullen maar serieus nemen. Tendens is wegpoetsen tbv klimaatindustrie, het rijk of
whatever .. afstand burger provincie is te groot.

aandacht en waardering voor statenleden of gedeputeerden kan alleen als dat van twee kanten
komt. Daarbij moet de burger zeker weten dat ze serieus genomen worden. Dan helpen
woorden als onbekend maakt onbemind geen goede indruk. Er wordt tot nu toe te veel
achterkamertjes politiek bedreven. De provincie laat te weinig zien wat ze doen en hoe. Nu
krijgen we vooral kant en klare plannen voorgeschoteld die al volledig zijn goed gekeurd zonder
dat er ooit overleg is geweest met de betrokkenen. Dat heeft voor een groot deel te maken met
het niet zichtbaar zijn van het poviciaal bestuur

Netwerkbijeenkomsten: faciliteiten bieden, niet vanuit prov organiseren Loket: NEE! Alleen als t
gaat om faciliteren verder absoluut niet, zonde van het geld

En geen schijn acties. De burgers ondersteunen maar niet luisteren en dan zeggen dat we het
goed gedaan hebben.

Wel faciliteren, maar zo min mogelijk bureaucratie.

De provincie maakt zichzelf belangrijker dan ze is/zou moeten zijn. Overbodige
regelgevingslaag

Is boven al ingevuld.

Het provinciale bestuur is voor mij tot op heden nogal onzichtbaar gebleven. Geen idee waar ze
zich mee bemoeien en waarom. Wellicht is die zichtbaarheid te vergroten via lokale en
regionale TV kanalen of streaming diensten. Welke onderwerpen welke mogelijkheden welke
bestuurder s welke standpunten , welke besluiten etc

Dingen zijn ook via de gemeente te regelen. Leg het bij 1 instantie neer, dat maakt het voor de
inwoners volgens mij overzichtelijker.

Doe nu niet dat u ertoe doet. Hef provincies op. Versterk de gemeenten.
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De opkomst en toename van burgerinitiatieven maken deel uit van een samenleving in transitie.
Provincies doen er goed aan ze te ondersteunen, ze te faciliteren. De grote veranderopgaven
waar (anno 2021) ook bestuurders en politici voor staan zijn immens en vragen erom (ook)
gebruik te maken van de veelal (multidisciplinaire) aanwezige kennis in de samenleving zelf.
Kennisdeling en -uitwisseling en -bundeling zijn noodzaak op zoek naar (gebiedsgerichte)
integrale oplossingen. Ruimte geven aan experiment, het liefst met een 'kunstenaarsmindset'.
Hint: Kunst en Landschap Noord Nederland.

aanwezig zijn in de dorpen en wijken op spreekuren, contact opnemen met burgers /
burgerinitiatieven die zich in de (online) media uitspreken

De vraagstelling gaat uit van dat een initiatief "goed" is. Goed voor de een, kan slecht voor de
ander, omgeving, milieu, .... zijn.

Aange zien beleidsmedewerkers er alleen voor zichzelf zijn, kansloze missie met dit soort
wezens

groot voorbeeld is de Gerrit Krolbrug, niet luisteren naar de omwonenden en gewoon een hoge
brug er doorheenduwen

Graag faciliteren van een loket of aanspreekpunt zonder al te veel rompslomp en papierwerk de
eventuele aanvragers.

In het verleden hebben die netwerk bijeenkomsten niet geleid tot daadwerkelijke initiatieven

Wordt toch niet geluisterd. Inbreng, in welke vorm dan ook wordt niet meegenomen. Slechts
Voorbeelden: Windmolens, hoogspanningsleidingen, kabels door het Wad.
Bevingsproblematiek. Zonneparken. Verdubbeling N33 uitstel geld > financiële middelen naar
ringweg.

Er is bij de provincie vooral eigen belang. De rest is voor hun vooral onbelangrijk.

Initiatieven lopen meestal dood, of komen onder regie van de overheid te staan en daarmee
verdwijnt de motivatie. Ik zit niet te wachten op waardering van de overheid, wel van burgers.
Praktische zaken regelen zich wel. Netwerken, worden vaak praat klubjes. Geld komt met
zoveel regels dat het niet motiveert.

Als inwoners zichzelf organiseren voor een initiatief, heeft de overheid geen rol bij dat proces.
Wel in het mogelijk maken mbt regels etc. En financieel een katalysator zijn. Verder het vooral
bij de inwoners laten

Voor een burger is het soms niet te doen om uit te zoeken hoe de hazen lopen, waar je zijn
moet voor subsidies etc, hoe je die aanvraagt of hoe je initiatieven kansrijk in de markt zet.
Professionele steun hierin is onontbeerlijk.

Er worden zeker initiatieven georganiseerd. Maar er ontstaat teveel verschil tijdens uitvoering.
Dan zou er meer contact mogelijk moeten zijn.

Omdat de provincie relatief weinig gezicht heeft en burgers de provinciale politiek ook niet
volgen is de democratische legitimatie vrijwel nul (men stemt wat met landelijk stemt). Daarom
moet en mag de provincie niet teveel taken op zich nemen, maar zich beperken tot uitvoeren
van de bestaande (wettelijk) taken en ondersteuning van de gemeentes. Het overrulen van de
wél democratisch gelegitimeerde gemeenteraad van Haren door de niet of nauwelijks
democratisch gelegitimeerde staten was een gotspe.

Bereikbaarheid is bekangrijk
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Het gaat niet zozeer om geld, maar eerder om transparantie voor burgers en één loket. Geen
verwijzing van provincie naar gemeente of landelijke overheid en vice versa

Er is een enorme versnippering van subsidiepotjes en regelingetjes. Bij grotere projecten, zoals
de versterking/nieuwbouw van een dorpshuis in het kader van de bevingsproblematiek geeft de
provincie blijft de provincie soms achter met een substantiele bijdrage met verwijzing naar de
waaier van potjes. Als die potjes hebben hun eigen voorwaarden, aanvragen en papierwinkel.
Dit kost een gruwelijke berg tijd voor de initiatiefnemers, terwijl het geld over de plinten klotst.
Werk vaker met grotere, generieke regelingen bij grotere projecten ipv het bureaucratisch circus
dat nu is opgetuigt.

Naar mijn idee is een beperkte groep inwoners betrokken bij wat de Provincie doet, bijna
beroepsmatig. Buiten die kring kijken is belangrijk, de Provincie mist enorm veel potentieel

Zie eerdere reactie, waarnaar ik verwijs.

Meer ruimte voor initiatieven betekent ook minder spelregels aan de voorkant met zaken die
niet in het beleid passen.

Samenwerking,en naar elkaars ideeën luisteren.

Initiatiefnemers hebben vaak behoefte aan praktische ondersteuning, iemand die subsidie
aanvragen maakt, uitnodigingen etc. Terwijl het nu vaak beperkt is tot een beleidsmaker maar
dat kunnen ze vaak ook wel zelf, het gaat om hamerden erbij, hulp!

het is voor mij niet duidelijk waar je moet zijn voor ondersteuning uit de provincie

Zorg voor de juiste mindset bij het provinciebestuur en management. Nu vermijden ze risico’s
en verschuilen ze zich achter de regels van marktwerking zoals bijvoorbeeld
aanbestedingsregels. Zoek naar de grenzen van de wetgeving door te zoeken naar
mogelijkheden ipv onmogelijkheden.

Praktisch houden; bv aandacht van een gedeputeerde of een statenlid als het praktische
waarde heeft, geen aandacht om de aandacht of de foto….

- Het is mooi dat er een aanspreekpunt zou zijn die je sneller naar de juiste (beslissende)
persoon door kan verwijzen. - Geld is uiteindelijk voor iig uitvoering belangrijk natuurlijk, de
provincie moet kijken of ze er geld voor over hebben om in de aanloop naar uitvoering al te
financieren. Dus het mes moet altijd aan meerder kanten snijden. (alle partijen zien 'winst') dat
moet blijken uit de plannen die er liggen. - Procedures en regels: het valt en staat met de
plannen, kijken of het te realiseren is en daar de regels en procedures op aanpassen binnen
wat toegestaan is. - Oprechte aandacht en waardering is altijd goed en geeft hoop en laat zien
dat je wellicht goed bezig bent (stimuleert) - netwerkbijeenkomsten, praktische ondersteuning
moet volgens mij bij de initiatiefnemers vandaan komen, is veel leuker en meestal op locatie
waar initiatief vandaan komt. schept binding en interesses.

meer actieve promotie van de initiatieven en ondersteuning van de vorming van meer
initiatieven, zodat inwoners daarin ook inspiratie kunnen vinden voor hun eigen omgeving

De provincie bepaalt de agenda, dat vind ik op zich geen probleem. Maar stel burgers niet voor
voldongen feiten en laat ze dus vroegtijdig meedenken. Meer kans op hoge kwaliteit van
besluitvorming en bij de uitvoering meer betrokkenheid en acceptatie.

X

PS
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Weten hoe je geld verzameld en de papieren tijger aangaan.. alleen als je weet hoe, kan je op
diverse manieren aan geld komen. Minder papieren tijger en weten welke fondsen en subsidies
er zijn.. daar ligt nog een schone taak ...

Ambtenaren

geld is niet het belangrijkste, vaak is het proces hoe iets te bereiken erg ingewikkeld door de
verschillende organisaties waar je mee te maken hebt.

Heel belangrijk is verbinden elkaar opzoeken en luisteren wat bedoeld en gezegd wordt, is nog
niet zo eenvoudig!

ik denk dat er al heel veel mogelijkheden zijn en heel veel gebeurt...

Ik dacht dat de omgeving verbeteren vooral bij de gemeente ligt. Voor welke onderwerpen
moeten inwoners bij de provincie aankloppen?

Directe ondersteuning van inwoners vind ik in de meeste gevallen meer een taak van
gemeenten.

initiatieven van niet-professionals stranden vaak op onbekendheid met spelregels en
procedures. Maatschappelijke organisaties weten de weg wel te vinden. Maar als je als niet-
profesional iets wil, begint het met vragen als: met wie kan ik hierover in gesprek (gemeente,
provincie, waterschap of niet-overheid)? Als de aard van initiatief leidt tot effecten in het publiek
domein, dan zijn overheden aan procedure en regels gebonden die in de aard zijn bedoeld om
vormen van eigenrichting te voorkomen. Dat wordt niet altijd begrepen en kan leiden tot
frustraties. Verer is het belangrijk om enthousiasme vanuit burgers vast te houden als er
perspectief is op uitvoering van het idee. Zorg dan dan de initiatiefnemner een vast
aanspreekpunt heeft bij welke overheid dan ook; een soort 'buddy' die je helpt bij contacten met
overheden.

Ik heb geen andere suggesties.

Ik denk dat initiatiefnemers vooral gebaat zijn bij praktische en financiële ondersteuning.
Procedures en spelregels zit een initiatiefnemer niet direct op te wachten. De charme van
burgerinitiatieven is ook juist dat ze soms buiten de gebaande paden gaan en daardoor juist
onverwachte kansen benutten. Ik denk ook dat beleid en regels al ruimte bieden voor
burgerinitiatieven. Een centrale aanjager/aanspreekpunt zou wel een pluspunt zijn, ook juist
voor de initiatiefnemers.

praktische ondersteuning; zoek daar de samenwerking op met de gemeenten. Gebruik
eventueel ook de ruimtes in de gemeentehuizen

Ondersteuning bij het uitwerken van een idee tot concreet plan. Vaak zijn er wel subsidies voor
het uitvoeren van een plan, maar is er weinig tot geen ondersteuning bij de voorbereiding.

ik denk dat het belangrijk is dat we ervoor zorgen dat goede initiatieven in de regio elkaar
versterken. dat kan bijv. door partijen met elkaar in verbinding brengen of door te verwijzen naar
bestaande (financiele) mogelijkheden binnen europa

Personen in de vorm van statenleden of gedeputeerden zijn ook ambtenaren, zoals anderen. Of
deze zich wel of niet persoonlijk met aandacht of waardering van een onderwerp bezig houden
zegt niets over de relevantie van dat onderwerp.

hulp bij aanvraag subsidies
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Zie vorige toelichting. In de kern gaat het om duidelijkheid over de participatiegraad. Daar moet
je als provincie eerst zelf intern een goed beeld van hebben voordat je met burgers aan de salg
gaat.

We moeten niet vergeten dat de initiatienemers ook zelf een verantwoordelijkheid hebben.
Daarin moeten wij ze vanuit onze rol zo goed mogelijk proberen te faciliteren.

beschikbaarheid van ambtenaren ook in de avonduren of weekend voor eventueel overleg
anders moeten de meedenkers steeds vrij nemen. Of je zult een bepaalde groep (werkenden)
nooit bereiken om mee te doen/denken.

Begin met de duidelijke spelregels, als dat er vooraf niet is, is de rest van de ideeën alleen maar
voor de bühne.

geld is niet het belangrijkste; het gaat er om wat er gedaan wordt. Als voor veel mensen een
nuttig iets gerealiseerd wordt dan is dat belangrijker dan wat het kost
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om Provinciale Staten te verbeteren.

Ambtenaren

kortere lijnen tussen ambtenaren en PS

Het is wat het is... een divers versnipperd politiek landschap met goed willende part-time
vrijwilligers die hun best doen om punten te scoren.

Transparantie. Laat ook zien wat de afwegingen zijn geweest om te komen tot een besluit.

ik werk nu ruim 3 jaar bij de provincie, en nog steeds vind ik de rollen, verhoudingen, structuren
en procedures moeilijk te doorgronden. Als dan voor mij al geldt, hoe is dat dan voor de
gemiddelde inwoner?

Volksvertegenwoordigers moeten hun werk goed en onafhankelijk kunnen doen. Dualisme vind
ik belangrijk. De ambtelijke organisatie is gericht op GS en moet transparant info verschaffen
aan PS als dat aan de orde is. Als je het dualisme wil versterken en volksvertegenwoordigers
het volk wil laten vertegenwoordigen, heb je deskundige ondersteuning nodig en moet je weten
als statenlid wat er leeft. Daarom inzetten op goede ondersteuning volksvertegenwoordigers.
We zouden wel het gesprek weer eens moeten voeren of de ambtelijke organisatie niet actiever
mag/moet communiceren met Statenleden op een 'neutrale en feitelijk wijze'; dat moet dan wel
gebaseerd zijn op afspraken tussen GS en PS.

Te weinig statenleden maken gebruik van de mogelijkheid om zich door ambtenaren volledig te
laten informeren over de inhoudelijke kanten van een te nemen besluit. Dat motiveert ook
ambtenaren niet om zich een volgende keer ultiem in te spannen om een project te
presenteren.

Van partijpolitiek en populisme naar samenwerken en visie en het algemeen en provinciaal
belang behartigen. Focus op kaderstellende en controlerende rol.

Ik heb verder geen suggesties.

GS vormt het dagelijks bestuur. PS heeft de controlerende functie. Die rolverdeling moet helder
zijn en blijven. PS is NIET het dagelijks bestuur.

PS is sterk versnipperd en gepolariseerd. Kijkend naar de vergaderingen in de Statenzaal
nemen een aantal partijen altijd dezelfde stellingnames in en is het kennisniveau soms laag.
Leeftijd en samenstelling van PS is niet representatief voor de Groninger bevolking; een heel
ernstig probleem voor het functioneren van de democratie.

De verschillende partijen mogen wel iets meer buiten hun eigen verkiezingsprogramma denken.

ik vind PS en hun rol onvoldoende zichtbaar resp. duidelijk voor inwoners en voor
medewerkers.

Over veel manieren ter verbetering kan ik niet veel zeggen. Ik merk wel dat PS GS soms lastig
vallen met onbenullige statenvragen, die gevoed worden door politiek opportunisme en
activisme en onwetendheid. Dit wekt (zoals merkbaar in de formulering van deze opmerking)
wrevel. Het is jammer dat statenfracties dit instrument vaak niet constructief gebruiken. Daarom
zie ik wel heil in verbetering van werkwijze en structuur, gekoppeld aan training en opleiding.

Ik vind het jammer dat er zo weinig mogelijkheden zijn voor de ambtelijke organisatie om
tussentijds te kunnen sparren of overleggen met Statenleden. Dit zou waardevol kunnen zijn bij
de voorbereiding van programma's.
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PS mag wel eens wat constructiever zijn.

Statenleden zijn veel te weinig zichtbaar. Mogen veel meer van zichzelf laten zien. Zijn heel
afwachtend.

De vraag is wat dubbel. enerzijds of het nu goed is en anderzijds of het belangrijk is. De meeste
elementen zijn belangrijk of zeer belangrijk. Meer waardering in middelen en ondersteuning van
PS gaat helpen om ook op andere punten goed te functioneren. Bv externe gerichtheid vraagt
aan de voorkant investeren in tijd en kennis.

Probeer niet opnieuw het wil uit te vinden, kijk wel hoe het wil verbeterd kan worden. Hou a.u.b.
ook rekening met werkbare procedures. Deze zijn soms echt wel te lang om adequaat te
kunnen handelen.

korter vergaderen, beperktere spreektijd en alleen discussie bij echte meningsverschillen, zodat
het zichtbaar wordt welke partij waar voor staat. Misschien wordt het dan aantrekkelijker voor
'gewone mensen' ... ?
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om het college van Gedeputeerde Staten te verbeteren.

Ambtenaren

Het is wat het is..de ene bestuurder is niet de andere bestuurder, de ene keer is er meer chemie
dan de andere keer, er is altijd een verschillende mix van competenties die tot een verschillend
resultaat leidt.

Transparantie. Laat ook zien wat de afwegingen zijn geweest om te komen tot een besluit.

Over het algemeen heb ik de indruk dat de werkwijze etc. goed gaat. In de ambtelijke
ondersteuning is het goed om te kijken naar wederzijdse verwachtingen; wat verwacht de
gedeputeerde van zijn/haar ambtenaren, wat kunnen ambtenaren leveren en wat verwachten zij
van de gedeputeerde als het gaat over (politieke) input.

Een van de lastige vraagstukken in zowel de ambtelijk organisatie als het college, is integraal
afstemmen van belangrijke dossiers. Iedere gedeputeerde heeft in het dagelijkse werk een
eigen netwerk en krachtenveld. Het is bijna ondoenlijk om het overzicht op het geheel te
houden. De organisatieverandering is geheel in het teken van integraal werken gezet. Dat
vraagt een houding van collegeleden om ook breed steeds te kijken. Dat kan leiden tot
overbelasting en mogelijk ook tot stroperigheid. De cultuur van samenwerking is daarom heel
belangrijk.

Van partijpolitiek naar samenwerken in het algemeen en provinciaal belang.

het onderwerp co2-neutraal schiet door in de uitvoering, de wettelijke taak van het onderhouden
van de infrastructuur komt hierdoor in de knel.

Rol van GS is het dagelijks bestuur. Dat is zo en moet ook zo blijven.

Het werken aan een fundamenteel andere rol van het college vind ik belangrijk in deze zin: het
college van GS wekt soms de indruk weinig tegengas te geven aan Den Haag, ook waar
Groningse belangen in het geding zijn. Constructieve politiek is een groot goed en daarmee
bereiken we veel. Toch is het soms noodzakelijk steviger weerstand te bieden aan een
verkeerde koers van de nationale regering. GS (en de provinciale organisatie) kunnen veel
creatiever zijn in het opponeren van Haags beleid. Ik zie graag een provincie die stevig in haar
schoenen staat en een waardevolle medestander én geduchte tegenstander kan zijn. Daarmee
dwingt zij respect af en behaalt zij sneller haar doelen.

Meer één geluid naar buiten brengen, gezamenlijke kernboodschap.

De beloning van GS is goed. De onderlinge samenwerking is bij GS essentieel om ook andere
elementen tot hun recht te laten komen.

Bewaar ook wat goed is.

Het college is onzichtbaar voor de meerderheid van de ambtenaren. Gedeputeerden en directie
leven in hun eigen bubbel en tonen weinig tot geen belangstelling voor de ambtenaar.

Besluiten niet alleen (gelijk) publiceren maar ook de achterliggende documenten gelijk
openbaar maken (op de website zetten).
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om de ambtelijke organisatie te verbeteren.

Ambtenaren

de positie van de provincie in de samenleving is in beweging, het ambtenarenapparaat kan hier
door training zich meer bewust van worden.

Ieder jaar zijn er veranderingen, met name in deze corona tijdperk zullen er veranderingen
moeten komen om de onderlinge samenwerking weer nieuwe vorm te geven!

De externe gerichtheid, onderlinge samenwerking en politiek bestuurlijke gevoeligheid is in mijn
optiek erg belangrijk en voor verbetering vatbaar,,

Je kan het schip van koers veranderen, als de bemensing / cultuur / kokers hetzelfde blijven,
gaat het niet veel sneller

Transparantie. Laat ook zien wat de afwegingen zijn geweest om te komen tot een besluit.
Maak inzichtelijk voor de hele organisatie periodiek inzichtelijk: Waar zijn we mee bezig, met
welk doel, wie werkt eraan en wat is de voortgang en wat komt eraan. Zorg vooral ook dat we
echt daarmee bezig zijn en niet met nog allerlei andere zaken. Zorg dat de informatie die we
met zijn allen maken en ontvangen (waar nodig geanonimiseerd) vindbaar is voor iedereen.
Structureer deze informatie goed, op basis van onderwerpen/processen.

de ambtelijke organisatie is sterk gericht op advisering aan het college; dat is op zich terecht.
Daarmee verslapt soms de aandacht voor basale zaken, als goede financiële administratie,
adressenbeheer, archivering. Deze is nu nog te veel ingericht alsof dit geen vakmanschap
vraagt: beleidsmedewerkers worden geacht dit zelf grotendeels te kunnen en ondersteuning
daarbij blijft wat houtje-touwtje. Dat is niet efficient, motiveert beleidsmedewerkers niet en leidt
tot verschillende aanpakken.

Investeer in openbaar bestuur en voldoende deskundigheid en capaciteit ambtelijk apparaat op
lange termijn. Geen marktdenken.

Er is te weinig transparantie in rol en taakverdeling. Ook valt op dat het belangrijker is WIE iets
zegt dan WAT gezegd wordt.

goed dat organisatie ontwikkeling nu loopt. Een andere cultuur is nodig, wat ook het lastigste is
om door te voeren. Hierbij is de rol van de leidinggevenden belangrijk, zeker om aan te geven
wat er van medewerkers mag worden verwacht. Daar op sturen en bijsturen. Indien dat
bijsturen niet lukt dan ook consequenties voor betreffende medewerker aangeven

ambtenaren ondersteunen en dat is hun rol.

Als ambtenaren niet functioneren moet dit worden geadresseerd en opgelost. Goed
functionerende mensen moeten makkelijker promotie kunnen maken. Diversiteit en inclusie op
personeelsniveau moet in de hele organisatie veel meer aandacht en concrete targets krijgen.
Juristen moeten niet alleen risico's afschermen. In het algemeen zou het goed zijn als het
ambtenarenapparaat beter en diepgaander (niet alleen operationeel) reflecteert op eigen
functioneren en men (ambtenaren) voortdurend ervan bewust is dat men werkt voor het publiek,
en niet voor de organisatie of bestuurder. Inwerkprocedures en onderlinge afspraken en
loyaliteit tussen afdelingen kan verbeterd worden.

Bewustwording vergroten dat belastinggeld op een goede manier besteed wordt aan de verdere
ontwikkeling van de provincie
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ik zou eerder zeggen dat de rol van de ambtenaar fundamenteel zou moeten veranderen ipv de
organisatie

Zelf heb ik gemerkt dat veel projectmanager geen cursus projectmanagement hebben gedaan.
Ze zijn vaak dus niet bekend met bepaalde systematiek, waardoor stappen worden
overgeslagen of te weinig aandacht aan wordt besteed. Dat is zonde.

Het managementteam kan winst behalen door bestuurlijke opdrachten actiever te vertalen in
ambtelijke capaciteit en sturing. Ik merk dat het management regelmatig aan de zijlijn staat bij
het opstarten of veranderen van belangrijke beleidsdossiers. Dit is ook best lastig en vereist
assertiviteit en proactiviteit van zowel management als andere provinciemedewerkers.

We zitten net in een nieuwe structuur; eerst laten rijpen.

Er is onder ambtenaren nog veel te veel een 9-to-5-mentaliteit. Mensen voelen niet de
verantwoordelijkheid te reageren op vragen van bewoners. Ze nemen dan een heel formele rol
aan. Veel ambtenaren zijn heel erg naar binnen gericht en kijken nu voorbij hun eigen functie of
portefeuille. Het management mag medewerkers hier wel meer op aanspreken.

Zelfde als bij GS. Beloning ambtenaren is goed. Onderlinge samenwerking en een open cultuur
die daarbij past is essentieel. Van management vooral coaching verwacht en heldere
opdrachten, waarin best ruimte mag zitten (je kunt op voorhand niet alles dichtregelen), maar
maak dat onderdeel van de opdracht.

Het management heeft geen oor en oog voor de ambtenaar. Aan de implementatie van
verandering zoals herstructurering, het nieuwe werken , thuiswerken etc wordt wel over
gecommuniceerd maar het is éénrichtingsverkeer. Management hoort zichzelf graag praten
maar heeft geen benul wat er leeft op de werkvloer. Wanneer is de laatste keer dat een
directeur/gedeputeerde door de gangen is gelopen en gevraagd heeft aan een willekeurige
ambtenaar wat er leeft op zijn/haar afdeling?

procesmatiger werken en meer mensgericht (wat wil de inwoner, wat heeft hij/zij nodig, hoe
maken we het haar/hem gemakkelijker).

Betere duiding waarop gestuurd wordt is heel belangrijk: - Meer structuur / standaardisering in
de werkwijzes is van groot belang! Veel minder maatwerk / uitzonderingen - Cultuur
allerbelangrijkst => afspraak = afspraak ; deadline = deadline ; elkaar aanspreken
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om de provinciale communicatie te verbeteren.

Inwoners

Begin er gewoon eens mee. Communiceer lokaal over werkzaamheden ed.

Uit ervaring weet ik dat er ook wel veel desinteresse is bij het publiek. Je probeert op allerlei
manieren informatie aan te bieden maar mensen lezen het niet of gaan af op eigen
vooroordelen.

neutraal = soms wel, soms niet

Laat ambtenaren actief luisteren en feedback geven. Als de ambtenaren niet functioneren,
functioneert het bestuur niet.

De boer op en dan meerdere keren per jaar. Vooraf duidelijk aangeven dat de statenleden in
aantocht zijn en dat de onderwerpen voorliggen in de media c.a..

Werknemers provinciaal en bestuurlijk zijn niet in beeld

Zorg voor een procedure om email af te handelen

Zet na elke besluitvormende vergadering het stemgedrag per issue en per statenlid on Line en
wel voorop dus niet pas na 30 x doorklikken. Weer zo'n brevet van onvermogen: " een
luisterende ambtenaar of gedeputeerde". Wat zou het anders moeten zijn ? Tekenend dat het
überhaupt geopperd wordt.

Wat de gedeputeerde uit het nieuws gedaan heeft geeft aan dat de bewoners van Groningen
niet serieus genomen worden. Daarmee zijn alle vragen en antwoorden eigenlijk van geen
enkele betekenis meer.

Veel negatieve berichtgeving enkele gedeputeerden. Slecht voor het imago. Werken de
gedeputeerden vóór de bevolking of voor het rijk?

Luisteren naar de burgers / inwoners van dorpen is belangrijk en niet alles over 1 kam scheren.
Wat voor 1 dorp nodig is, hoeft voor een ander niet. Laat de regels wat los, wees creatief en
luister. Maar laat ook van je horen, wat doet u ? wat kun je betekenen voor....Het is toch mooi
om samen de leefbaarheid te vergroten?

Op alle punten is verbetering nodig. Wat ik eerder genoemd heb, men hoort of ziet allen
besluiten, dan denkt de burger van “zal wel niets meer aan te doen zijn” en de zaken in de
voorbereiding zijn meestal zo wollig en diffuus omschreven dat de burger op dat punt afhaakt.

Het moet niet voor de bühne zijn. Het gaat om oprecht geïnteresseerd zijn en eerlijk en open de
overwegingen van beleid en actie over te brengen (en dus toetsbaar )

Wordt niet geluisterd.

Omdat ik nu eigenlijk helemaal niet verneem wat en hoe de provincie iets doet of waar ze mee
bezig zijn is dit wel handig om te doen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden dat niet
iedereen volledig digitaal is.

ik betrap mij erop dat ik waarschijnlijk heel veel info op de site kan terug vinden, echter vind ik
dit zo onplezierig omdat ik vaak meer vragen krijg dan antwoorden en sla dan maar af. Mijn
voorkeur gaat uit naar live bijeenkomsten. Ik weet dat ik te gast kan zijn bij de raad en doe dit
niet omdat dit naast werk en gezin weer een andere investering is.
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Een toelichting op de gestelde vragen: De communicatie is niet het probleem van ons
provinciebestuur. Het handelen wel. Ze zit ten er niet voor de boeren, de
aardbevingsslachtoffers, de windmolen tegenstanders, de middenstand en de gewone burger.
Wanneer de provinciebestuurders gaan staan voor de Groningers zijn deze enquêtes niet
nodig. Helaas is de realiteit dat meerdere lieden plucheklevers zijn met de oren naar Den haag,
in de hoop daar een leuke stoel warm te kunnen houden.

Ik weet te weinig van het functioneren van statenleden maar “ de brief op bestelling” heeft mij
geschokt. Als er 1 ding is dat ik verwacht van mijn provincie is dat ze onvoorwaardelijk en
krachtig achter hun eigen inwoners staan. Ik voel me verraden door die brief.

Bij punt 1 is het ook belangrijk dat de resultaten vergelijken kunnen worden met de vooraf
gestelde doelen van het beleid. Een voorbeeld hiervan is een 'buzzword' als circulaire
economie. Hier worden vele manuren en beleidsnota's aan gewijd, maar wat het daadwerkelijk
oplevert is niet te meten.

Vertel eens toegankjelijk wat jullie doen .. het fweit dat die vraag ontbreekt geeft de triestheids
al aan . De burger is ongewenst .. het straalt er vanaf ..

Nu teveel topdown en vaak ter meerdere glorie van bestuurders…

Het is dat ik via mijn werk weleens te maken heb met diverse geledingen van de provincie,
anders zou ik niet zoveel merken van het werk van GS of PS of het ambtelijk apparaat. De
provincie is niet zo heel erg zichtbaar.

,,een actieve open luisterende houding van Statenleden, collegeleden en ambtenaren" Dit is het
precies. En dan gewoon hun eigen gang gaan. En daarna zeggen we hebben toch alles
gedaan. Ja met schijt aan.

Drama dat Provincie geen regie voert op aardbevingsdossier. Ambtelijke top te weinig zichtbaar
en tempo van Provinciale Staten is niet te volgen voor goedwillende burger die normaal werkt.
Schande hoeveel geld verspijkerd wordt aan duurzaam provinciehuis, er is geen duurder
kantoorgebouw in de Provincie te vinden, terwijl gemeentes al jaren kampen met tekorten.

Voor mijn gevoel staat dit orgaan heel ver van me af. Het ivoren toren idee.

Laat burgers makkelijk meepraten, doe minder onderzoek. Onderzoeken kosten klauwen met
geld, worden veelal door dezelfde panels ingevuld, hebben een matige onderzoeksopzet en
resultaten zijn totaal niet representatief.

plannen van provincie hebben een grote mate van voorgekooktheid. verder zijn verschillende
afdelingen het vaak oneens met elkaar, wat tot verschillende adviezen leidt

Er is geen communicatie nu.

zichtbaarheid is van belang

Er gebeurd al te veel digitaal. zoek bij belangrijke zaken de bevolking op.

de provincie heeft bij de inlijving van Haren bij de stad Groningen een zeer ondemocratische
houding aangenomen. Het standpunt van de meerderheid van de Harener inwoners werd
geheel terzijde geschoven, ondanks de belofte dat er geen herindeling zou zijn als er geen
meerderheid voor was.

U vindt zichzelf veel te belangrijk. Het kan dichterbij de burger, minder stroperig en goedkoper.
Zorg ervoor dat we niet verzuipen tussen de windmolens en zonneparken.

Het is vooral belangrijk dat er ook iets gedaan wordt met wat de burger aangeeft. Inspraak voor
de bühne heeft geen zin en is zonde van het gemeenschapsgeld.
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Provincie is voor veel mensen toch een ver van mn bed show. Zichtbaarheid en duidelijke
communicatie over wat de provincie doet is belangrijk.

ik ben een betrokken actieve burger, maar heb amper een idee wat de provincie doet. zeker in
het versterkingsgebeuren is de provincie een grote afwezige

Luisteren alleen is niet voldoende,gehoor geven aan dat is de kern van inspraak. Geef
duidelijkheid waarom geen gehoor wordt gegeven aan de wensen gedaan tijdens inspraak.

Waar is de provincie voor? En hoe verhoudt de provincie zich tov waterschap en gemeente en
rijk bijvoorbeeld? Duidelijk wie Waar verantwoordelijkheid voor is en ook neemt.

Er zijn voldoende mogelijkheden op dit gebied. Er moet wel een wil zijn om EERLIJK te
communiceren

Onbekend maakt onbemind

Niets geen gedoe met social media, gewoon de krant of Huis aan Huis blad. Hoeveel inwoners
hebben geen internet ?

Er wordt niet geluisterd naar aardbevingsslachtoffers. Er wordt geen vuist gemaakt richting de
landelijke overheid. Integendeel, het is voor de provincie, statenleden enz. niet belangrijk. Ik
denk vaak dat inwoners onbelangrijk zijn. Vooral gebaseerd op uitlatingen van ambtenaren.
Eigenlijk erg stuitend.

De provincie communiceert veel te weinig richting gedupeerden van de gaswinning!

Meer participatie door inwoners als mede-eigenaar van de gehele leefomgeving, incl gebruik
ondergrond en luchtruim. Participatie aan de voorkant op alle beleidsterreinen dringende
noodzaak. ( maak de trede van de participatieladder duidelijk bij start ) Recht doen aan onze
democratie en samenleving.

Panels zijn niet nodig, je kunt ook gewoon mensen vragen wat ze vinden!

In het verleden wel contacten gehad met Statenleden ben gedeputeerden tijdens bezoeken aan
het provinciehuis ( met vluchtelingen/ asielzoekers);. Ook de contacten met ambtenaren waren
erg goed. Een vluchteling had zelfs even gesproken met de commissaris der Koning en hij was
daar best heel verwondrd over dat hij met deze in contact kon komen.

Het gaat niet goed met Haren binnen de gemeente Groningen. De provincie is daar goeddeels
schild aan en zou op zijn minst als mediator voor ons moeten opkomen, maar laat dat na. De
provincie weigert op deze manier verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen besluiten.

Het knelpunt is de ambtelijke uitvoering die denkt de wijsheid te hebben terwijl ze qua kennis
achterlopen bij de actuele ontwikkelingen ook op Europese schaal wat ook provinciaal beleid
direct raakt.

Ik merk niks vd provincie..

De bekenmakingenbzijn nuet meer te vinden op de website van de provincie. Dat is jammer.

Als je in een gemeente woont heb je niet zoveel te maken met de provincie. Geef de
gemeenten de tools en het geld om democratische processen te verbeteren.

Mijn indruk is dat inspraak in Groningen vooral een schaamlap is. Inwoners mogen wel wat
zeggen, maar hun inbreng wordt weggewuifd met valse info.
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Ik heb eens een lid van provinciale staten horen zeggen dat de provincie Groningen wordt
bestuurd door het UMCG, de Rijksuniversiteit en de Gasunie en dat deze bestuurders de
Ommelanden beschouwen als hun speeltuin waarin je zondags eens uit rijden gaat. Voor mij
voelt dat ook zo.

Ophalen mening burgers is niet alleen belangrijk, veel belangrijker is dat er wat mee gedaan
wordt en dat er teruggekoppeld wordt

Communicatie is een mooi begin, maar samenwerking zou beter zijn

Deze colleges zitten meestal vol met hetzelfde soort mensen. Bevoorrechte mensen die al zo
lang in de politiek zitten dat ze het zicht op het echte leven allang kwijt zijn. Zij zijn dan ook op
geen enkele manier een oprechte vertegenwoordiging van de bevolking. Terwijl zij wel
beslissingen nemen die invloed hebben op deze bevolking.

Er wordt niet geluisterd, men beslist voor Groningers, ik ben de 1, 2tjes met de landelijke
politiek zo zat!

De provinciale politiek en dan met name CdK en gedeputeerden hebben de inwoners in de kou
laten staan als het gaat om de bevingsproblematiek. Brieven op bestelling van EZK leveren is
een gotspe. Dergelijke politici horen zsm de koffers te pakken. CdK is ongeloofwaardig en
onzichtbaar in het gasdossier. Er zijn de afgelopen 10 jaar gaten geslagen in het vertrouwen die
overbrugd moeten worden. Dat doe je door voor je inwoners op te komen. Nu staat de provincie
vooral compensatiemiljoenen aan de Shell uit te delen in het kader van de groene waterstof. Ga
de provincie in en ga het gesprek aan met de burgers op het thema aardbevingen. Dat wordt
niet fraai, dat is niet makkelijk, maar het is de enige manier om verantwoording af te leggen en
te beginnen met een proces dat op den duur wellicht iets van vertrouwen terugbrengt.

Ga naar buiten, zoek inwoners op, samen met de gemeenten, wees betrokken. Het zou niet
nodig moeten zijn voor inwoners bij welke laag van de overheid ze moeten zijn. Ga niet alleen
om met bestuurders, managers etc, ga aan de slag met alle inwoners

luisteren naar, noch los van of het actief(interactief- en meegaand is, invoelend is als
statenleden ter plaatse zijn inclusief GS leden en hun staf) vergt een permanente luisterende
houding in plaats van zenden en onbegrepen beleid..(in beleid kun je niet wonen noch bomen
planten, toekomst bepalen). Pr bedrijven met nieuwsbrieven en niet reageren, idem het
verplichtende contactformulier en Loket VTH( zie daartoe uw eigen rapporten en externe
onderzoeken waaronder deze van de Noordelijke Rekenkamer en de Commissie
Rechtsbescherming alleen al), verdient geen aanbeveling in tegendeel. PR is PR en net als bij
een verplicht geworden publicatie in een dagblad dient er "" advertentie"" boven te staan.

overzicht afgelopen jaar en komend jaar naar alle inwoners sturen. dit geeft resultaten weer en
geeft gewenste inzet voor komende projecten. nadruk op eerlijke informatie

Naar elkaar luisteren is altijd goed.

Zie eerder. Kijk eens naar de suggesties van David van de ruysbroecke

Ik weet niet hoe processen en besluiten plaatsvinden binnen de provincie omdat de
communicatie tekort schiet.

Maar ook daadwerkelijk luisteren en er wat mee doen IPV aanhoren en je eigen beleid volgen

Zorg voor ontmoeten en wederzijds begrip. Maak het weer menselijk!

Niet alleen luisteren maar ook daadwerkelijk iets doen met wat de inwoners zeggen. Geen
schone schijn ophouden
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Ik moet nu de informatie halen. Ga het ook brengen.

Dit heeft ook weer met intrinsieke interesse te maken, als je provincie je aan het hart gaat kan je
deze gegevens vast ergens vinden. Heb je andere dingen aan het hoofd wat meer prio heeft en
je dus geen zin, tijd of interesse hebt of je bent van mening dat er toch niets mee gedaan gaat
worden, zal je iig deze QuickScan al niet eens invullen.

Luisteren, je voelsprieten gebruiken en samen zoeken naar oplossingen, oplossingen en nog
eens oplossingen. Mooi verwoordt door Jana Beranova: ' Wie een brug slaat naar een ander
kan altijd heen en terug.'

meer interactie met inwoners, ook in Stad, niet vooral zenden of uitbrachten met een peiling,
maar mensen zelf laten mee ervaren, meedenken

Er zit ontzettend veel kennis en creativiteit in de burgerij. Benut dat potenten en denk niet als
ambtenaren en bestuurders (Moorlag!) het altijd beter te weten.

X

Ambtenaren

Verbinden met elkaar om tot nog betere resultaten te kunnen komen, maar wel met elkaar!

Er gebeurt al heel veel op hele verschillende manieren.

Focus op de tevredenheid is naar mijn mening prio 1. Immers wij doen het voor de inwoners,
hun tevredenheid is de belangrijkste graadmeter voor ons als provinciale organisatie

Wat de provincie doet is voor veel burgers onbekend en ook niet erg belangrijk in hun dagelijks
leven. Dat is niet erg. We moeten niet denken dat iedereen overal bij betrokken wil worden.

Communicatie moet veel meer in de teams functioneren, niet reactief aan de buitenzijde van
beleid. Ook veel meer gericht op lange termijn. Bijvoorbeeld: bij elk meerjaren
uitvoeringsprogramma een communicatieplan, gemaakt door communicatie. Niet af en toe
vragen: hebben jullie nog iets om over te communiceren?

Verwachtingmanagement is ook heel belangrijk: in hoeverre kunnen inwoners invloed
uitoefenen. En als er toch een ander besluit wordt genomen dan wat door inwoners is
ingebracht (bijv. omdat er nog andere belangen spelen), duidelijk maken waarom dit is besloten.
Meepraten betekent niet automatisch dat inwoners altijd hun zin krijgen, maar laat dan wel
duidelijk weten waarom ze hun zin niet krijgen.

Deel ook reguliere werkzaamheden van de provincie veel vaker met de inwoners (ipv alleen de
politiek-gevoelige paradepaardjes en lintjes). Probeer verschillende doelgroepen specifiek te
bereiken met communicatie (ipv alles via de Gezinsbode en nieuwsbrief).

De benadering van besluitvorming door de provincie is niet meer van deze tijd. Het gaat om het
organiseren van gezamenlijke oplossingen voor opgaven met maatschappelijke partijen.
Besluitvorming is dan vastleggen van gedeelde doelen, koers en strategie, in plaats van
besluiten over voorstellen die in eigen organisatie zijn ontwikkeld.

ik mis bij communicatiekanalen de belangrijkste: het gesprek. Bij bijeenkomsten denk ik aan de
traditionele zaaltjes met koffie en cake (zgn informatiebijeenkomsten). Dat moeten we niet meer
(te vaak) doen.

- meer variatie in communicatiestijlen
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onderscheid blijven maken tussen het luisteren naar inwoners en het opvolgen van
(ongevraagd) advies van inwoners. ontevredenheid en onbegrip ontstaat vooral wanneer
inwoners niet begrijpen waarom bepaalde keuzes wel of niet worden gemaakt. Het is ook
belangrijk om zuiver te zijn over de rol van de provincie tov gemeenten en het rijk. Waarvoor
kun je bij de provincie terecht? wat kan de provincie voor jou doen?

Ik denk dat we voldoende kanalen hebben en dat de inzet van panels/focusgroepen echt een
duidelijk doel moeten hebben. Anders krijg je mensen die vooral willen spuien.

Bij de zaken die ik als onbelangrijk bestempeld heb, bedoel ik dat verbetering niet echt nodig en
dus onbelangrijk is, niet dat de zaak die eventueel verbeterd zou kunnen worden op zichzelf
onbelangrijk is.

Zo slecht is het allemaal ook niet. Beter maken klinkt zo mooi, maar wordt het daarmee wel echt
beter?

Leesbaarder en begrijpelijker schrijven, of het nu een brief is, een besluit of op de website (zelfs
de taal van de bestuurders via interviews bijvoorbeeld).
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Hoe kan de democratie in uw provincie volgens u verder worden verbeterd?

Inwoners

Informatie eenvoudiger beschikbaar maken. Zorgen voor goede zichtbaarheid van de provincie
en de taken van de provincie. Weten waar je aan kan kloppen met vragen en opmerkingen.

Zowel met bindende als raadgevende referenda

Betrek inwoners zo vroeg mogelijk bij beleidsontwikkeling en doe wat met de op die wijze
verkregen input. Kom voor de burgers op.

Door uit de ivoren toren te komen

what s app of via rtv noord via regionale omroepen of via de krant

Door bewoners veel meer direct te betrekken, de mogelijkheid te openen om kleine initiatieven
te ontwikkelen en te financieren of gebruik te maken van bij de provincie aanwezige kennis.

Meer digitale manieren om je mening te geven, bijvoorbeeld over waar een fietsroute langs
moet lopen.

invoering van een gedeeltelijk districtenstelsel zoals in Groot-Brittannië, dit versterkt de directe
band tussen Statenleden en burgers = beter voor informatievoorziening en verantwoording

Burgerfora instellen.

Betten luisteren wat er werkelijk leeft en niet zelf bepalen wat goed is voor de inwoners

Is zoals het is. De kwaliteit van de ambtenaren bepaald de kwaliteit van de bestuurder. Meer
ambtenaren geeft alleen maar meer onduidelijkheid en minder kwalitatief bestuur.

be good and tell it.

Een verdeling van Staten leden per partij met een verdeel sleutel naar de locale
vertegenwoordigers. Aan Economisch sterke regio's extra statenleden toewijzen. Niet alles uit
de stad graag.

verandering van de bestuurscultuur, meer open en meer politiek, minder fractiediscipline bij de
collegepartijen en de durf hebben tegen het college in te gaan, en rekening houden met
argumenten van de oppositie.

Betere communicatie, meedenkende houding, minder regels

E-mails beantwoorden

De overheden gemeente en college moeten beter met de inwoners omgaan en hun eigen echo
minder laten mee werken

Via het stemhokje of referenda

Door geen achterkamer politiek te voeren en geen partij discipline belemmering.

Goed luisteren naar inwoners en ook daad bij woord voegen.

Democratie is niet alleen vooraf meebeslissen, maar ook uitleggen wat je doet. Communicatie
over wegen en onderhoud is echt niet op orde. In de kleine dorpen en om de kleine dorpen doe
je er niet toe. Een omleiding is al snel 20 min, maar er wordt makkelijk over gedaan. Input van
inwoners wordt niet snel serieus genomen.
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Tijd nemen voor inwoners, luisteren, aandacht en geloven in .... afstappen van allerlei of juist
teveel aan regels Positief zijn, vooruit kijken, SAMEN WERKEN MET INWONERS, We zijn
tenslotte allemaal inwoners en wil allemaal het beste voor ons dorp/stad/gemeente/provincie

Openheid van zaken, politiek helder en toegankelijk maken, geen politieke knokpartijen of
getouwtrek over zaken waarbij burgers gedupeerd worden.

Meer aandacht en meeleven voor wat er echt gebeurt, met name in crisis gebieden zoals
aardbevingsgebied en veenkolonieën windmolens.

Wat vindt u er zelf van

inwoners serieus nemen, luisteren en er ook wat mee doen! Staghouwer situaties kunnen niet
meer plaats vinden aardbevingsdossier op orde

nog beter naar de bewoners luisteren en ook doen wat bewoners vragen

Meer feeling met de inwoners hebben. De recente ontwikkelingen rondom Staghouwer
illustreert dat het daar behoorlijk aan mankeert bij de provincie.

Zie hiervoo. Zelfsturing. Gemeente Peel en Maas.

Misschien af en toe een vragenlijst sturen aan mensen buiten "de provincie" om om meer
geluiden uit de provincie op te vangen over diverse onderwerpen.

de inwoners als gelijke te beschouwen

Democratie en burgerschap is blijvend investeren, dus gewoon doen! Noem het
experimenteren, noem het pionieren, noem het beleidsproces, maar geloof vooral dat we met
zijn allen samen tot betere oplossingen komen en zo samen werken aan de mooiste provincie
van de wereld!

Door voldoende open te blijven naar de burger. Waarom worden besluiten gemaakt en hoe
wordt het publieke geld besteed

Luisteren en handelen naar de inzichten van de burgers.

presenteren in de leefwerled waar de politiek (gem. / prov.) mee bezig is en wat bewoners
daarin kunnen bijdrage. Wees zichtbaar en benaderbaar.

Wees zichtbaarder, laat inwoners echt mee praten en zorg voor veel meer interactie. Luister
naar je inwoners. Vertegenwoordig hun ook echt. Inwoners in de voormalige gemeente Haren
hebben de provincie niet als aan betrouwbare organisatie ervaren.

Referendum, praten met bewoners maar ook luisteren.

Vasthouden aan representatief stelsel, bestaande taken en bevoegdheden niet uithollen met
modieuze pseudo-instrumenten van zogeheten directe democratie.

Door beter naar de inwoners te luisteren en niet eigen zin doordrijven, zoals bij windpark N33.

Eerlijke en niet corrupte provinciebestuurders die opkomen voor de provincie en hun burgers.
Zonder corruptie. Wanneer de meerderheid van de burgers nee zegt wordt iets niet uitgevoerd.
Een bindend referendum invoeren voor projecten als zonneparken, windparken en andere
gevoelige zaken. Daarnaast, wanneer er gedemonstreerd wordt, het gesprek aan gaan en niet
wegduiken en de politie er op afsturen.
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Meer directe invloed van inwoners, inwoners en andere betrokkenen in vroegste beleidsstadium
betrekken niet pas als plannen al klaar zijn voor besluitvorming en veel meer richten op zaken
als Brede Welvaart, klimaatadatatie en energietransitie en natuur- en landschap en minder de
oren laten hangen naar belangen en politieke achterban. Leiderschap, toekomstvisie en geld
dat dient als smeerolie en stimulans.

Meer en beter luisteren naar burgers in een voor de burger begrijpelijke taal. Burgers zijn best
bereid om zelf ook iets te doen, mits ze op de voor hun juiste manier worden geïnformeerd. Niet
alleen besturen volgens de geldende wetten en regels maar ook een keer innovatief en buiten
de lijntjes denken.

Plattere en minder naar binnen gerichte bestuurscultuur. Niet alleen "behoorlijk bestuur" naar
Den Haag en naar economische stakeholders, maar vooral open mind en respect naar eigen
inwoners. Zo hebben wij inwoners absoluut niet gevraagd om ruim 200.000 extra woningen in
het landschap waar we zo van houden. En ook niet om de verkeers- en geluidsoverlast en alles
wat er verder nog van komt dat onze mooie provincie kan aantasten. Dat idee komt vooral bij
partijen vandaan die er belangen in hebben en is van bovenaf bepaald. We hebben ook niet
gevraagd niet om grootschalige windparken, foeilelijke hoogspanningsverbindingen, datacentra
en aan de zijlijn te staan in de schadeafhandeling en versterkingsoperatie. De inwoner zou
meer centraal moeten staan in de besluitvorming als het gaat om onze eigen omgeving. Dat kan
op veel manieren. Co-creatie, gebeidsgericht werken, burgerpanel, enz. Daar valt nog heel veel
te halen vanuit het provinciehuis, dat zit echt niet goed

Zie de burger niet als lastig. Bejegen de inwoners als inwoners. De provincie is er voor de
burger!! Verklein de afstand tussen provinciebestuur en burger.

abc

Minder gesloten uitstraling hebben. Statenleden als vertegenwoordigers, geen baantjesjagers.

Burgerberaden op moeilijke thema's, gekozen formateur, correctief referendum. (Op wijk-
/dorpsniveau budgetrecht in combinatie met directe democratie. Democratische deliberatie is
ook een vaardigheid die geoefend moet worden.)

Door met elkaar in gesprek te blijven

Democratie in de provincie kan worden versterkt door actief op zoek te gaan naar de mening
van mensen die in de provincie wonen. Mensen moeten vaker worden uitgenodigd om hun
mening te geven en de resultaten hiervan moeten worden gedeeld met de betreffende
personen/bevolking zodat ze ook zien dat er wat mee gedaan wordt. Communicatie van
overheden richting de burgers is niet alleen op gemeentelijke/provinciaal/landelijk niveau een
probleem en speelt ook niet alleen in Nederland. Burgers zullen pas hun mening geven als ze
het gevoel krijgen dat hun mening er ook toe doet, dat er naar hun input wordt geluisterd en dat
hier ook iets mee gedaan wordt. Mensen (in heel Nederland) hebben het vertrouwen in de
overheid verloren en de toekomst kan alleen gebouwd worden op een fundering van
vertrouwen.

Meer inhoud, samenvattingen van genomen besluiten overzichtelijk met de media delen evt op
een eigen website .. stoppen met identiteitspolitiek.

zie antwoorden op vragen van de scan

hoe kan democratie in het algemeen worden verbeterd in Nederland, waarin het lijkt alsof we
veel mogen zeggen maar politici vooral luisteren naar het grote geld of hun eigen macht

regelmatig eerlijke open voorlichting!!!!!!!
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(Raadgevend)referendum Jongerenparlement Minderheidscoalitie

Door provincies op te heffen en gemeenten meer plsitie te geven

Geen dicht getimmerd college akkoord.

Zichtbaarheid PS, meer nieuws over besluitvorming, laten blijken met welke onderwerpen de
provincie zich bemoeid

Niet alleen in onze provincie maar in de hele democratie, besturen en overheid. De burger
betaald de belasting voor de multinationals. En zij vieren feest. Moeten we het nog uitleggen.
Onze overheid is horende doof. Wiebes die met een staken pinokkio kop zegt dat er een
windmolenpark gebouwd is voor duizenden woningen. En wat blijkt een data centrum slurpt het
op. Ze verneuken je met een stalen kop. Problemen aardbevingen Groningen.

beter jongeren MEER bij de politiek. maak het interessant en makkelijk om te volgen. ga zo
maar door

Minder details en meer op hoofdlijnen democratie. Bestuur moet besturen en met inwoners
bezig zijn ipv met statenleden.

Geen idee. Misschien meer de burgers laten mee beslissen en inbreng laten brengen in het
bestuur.

Open structuur en minder regie maar meer faciliteren van bewonersinitiatieven. Wegnemen
tweedeling tussen bevingsgebied en de rest. In plaats van adequaat oplossen gevolgschade
wordt door allerlei symptoombestrijdende subsidie maatregelen en faciliteiten die niets met
gevolgschade te maken hebben door een te grote provinciale ambtelijke molen en te veel
afgeleide instanties in stand gehouden. Deze bestuurlijke compensatie cultuur is ten nadele van
de rest van Groningen en tweedeling is een feit. NCG, NPG, EBG, Waddefonds, Breedband
Groningen, SNN, en allerlei andere compensatie en subsidieregelingen van het rijk, SNN,
Fonds Nieuw Doen met aparte rente leningen binnen en buiten bevingsgebied, teveel om op te
noemen. De focus en aandacht van de Commissaris van de Koning, van bestuurders en voor
een groot deel het ambtelijk apparaat ligt in het bevingsgebied en niet daarbuiten. Zwak bestuur
heeft een tweedeling laten ontstaan.

Door burgerinitiatieven serieus te nemen en te ondersteunen. Ik denk daarbij o.a. aan het
initiatief voor de bouw van een aantal woningen in Bellingwolde. Een mooi plan waar veel
belangstelling voor is vanuit burgers, maar tot nu toe niet voldoende van de grond komt door
regeltjes. Jammer in een tijd van extreme woningnood. Door kennis en macht positief en
creatiever in te zetten kunnen we samen tot mooie resultaten komen.

Meer betrokken worden bij besluit vorming, digitale forum

w

uitleg van functie, functioneren en belang

Bezinning over nut en noodzaak van een provinciaal bestuur in een gebied met minder dan 10
gemeenten.

Niet! Onze democratie zit prima in elkaar en alle rammelende zijwieltjes doen geen goed.
Verwijs verder naar het verhaal van Roel in 't Veld in de NRC van zaterdag j.l. Aan Kamerleden,
statenleden etc in babbelprogramma's is geen enkele behoefte en het doet afbreuk aan het
ambt!

Referenda, minder bureaucratie, bestuurders moeten makkelijker verantwoordelijk gehouden
kunnen worden.
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Via de dorpenvertegenvoordigers van de gemeentes

De huidige pluche-zitters verwijderen en nieuwe leden benoemen/ laten kiezen die bereid zijn
zich in te zetten voor de provincie.

luisteren en eerlijk zijn richting burger

de coalitie van (landelijke) partijen overheerst de discussie/besluitvorming bij de provincie. Het
gaat niet over en om de inwoners, maar de macht.

De communicatie met de burgers enorm gaan verbeteren. Vroeger was het: de mens wikt en
God beslist, nu is het: de mens wikt en de politiek beslist. Dat is een zeer slechte zaak.

grapje?

Doorgaan op deze weg.

Duidelijk aangeven wat bij de provincie ligt en wat bij de gemeente. Misschien wel dingen weg
halen bij de gemeente en dat overhevelen naar de provincie.

Laat de raad eens proberen voor en na de verkiezingen iets duidelijk te laten blijken wat ze
doen en willen. Afgelopen verkiezingen heb ik mijn stem uiteindelijk bepaald naar aanleiding
van het verkiezings debat op rtv noord. Het is triest dat men, in de mooiste provincie van het
land,mij eerder niet wist te bereiken.

reflectie op proces herindeling, en aangeven waar het fout ging

Directere democratie

Maak het simpel. Graag weer kleinere gemeenten.

PS zouden informatiebijeenkomsten kunnen houden met inwoners om te horen wat er leeft
onder een bepaald onderwerp

meer open heid

Geen idee, ik weet niet of dat nodig is. Democratie is niet heilig, niet alles hoeft 100%
democratisch te gebeuren.

Door meer inzicht te geven en transparantie te geven over hoe besluitvorming echt in elkaar zit
na draagvlakbijeenkomsten etc.

Meer samen optrekken. Meer betrekken ondernemers en inwoners en minder bestuurlijke lagen
als NPG, Regio Groningen-Assen etc

Reeds aangegeven.

Het is denk ik OK geregeld.

Kleinere dorpen via plaatselijke verenigingen informeren/ mee laten denken

Burgerpanel zou een optie kunnen zijn, en een goede samenwerking met gemeenten - die
staan sowieso veel dichter bij de burger. Maar vooral betrouwbaar zijn en de belangen van de
burger behartigen - laten we zeggen dat meneer Staghouwer niet bepaald het goede voorbeeld
lijkt te geven...

gemeentes, wethouders en dorpsbelangen op de vingers tikken als ze niet open staan voor
input vanuit bewoners woningbouwverenigingen en NCG verplichten om opener te werken

Meer ruimte voor burger initiatieven, luisteren naar individuen, open staan voor alternatieve
ideeën vooral als het gaat om duurzaamheid en toekomst bestendig wonen.
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Beter en meer luisteren naar de burger. Gekozen vertegenwoordigers moeten waarmaken wat
ze hun kiezers hebben voorgehouden en beloofd. Meestal als ze eenmaal gekozen zijn hoor en
zie je niets meer van hen

Kom met referenda over belangrijke zaken.

Zie enquête antwoorden

Begin bij de basis, dat is het onderwijs. Hier goed informatie en voorlichtingen geven, niet
eenmalig, maar kom met een goed plan voor de komende 15 jaar.

Door meer vertrouwen te hebben in inwoners. En minder belemmerende wetten en regels op te
stellen en te zorgen voor een open en eerlijke communicatie.

Meer naast de burgers erop af

Meer inzicht geven aan de burger

openheid

Democratie bestaat niet in ons systeem waarbij alles is gebaseerd op vriendjespolitiek en
zichzelf verrijken.

Politici die doen wat ze beloven. Drempels weghalen Duidelijke taal

Meer overleg

Gaat m. i. beter dan 10 jaar geleden

Door bestuurders die het beste voor de mensen willen

Meer luisteren naar inwoners goed voorbeel is wat er mis is gegaan met wind energie en
verdubbeling n33

Zelfs vanuit Europa worden de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten gemaand om
dringend iets te gaan doen aan de bestuurscultuur. Tot dusver is er geen spat veranderd. Met
name Groen Links maakt zich hieraan schuldig, maar de andere leden van het college eigenlijk
evenzeer. M.n. de recente miskleun van gedeputeerde Staghouwer was meer dan schandelijk.

luisteren en er ook wat mee doen ipv van luisteren en dan negeren

zichtbaarder

Duidelijker en begrijpelijker communiceren via de media en diverse kanalen voor mensen
zonder internet!

Voordat er besluiten worden genomen eerst te luisteren naar omwoners en inwoners van de
provincie

Altijd. Maar vooral resultaten laten zien, kom uit je glazen toren

Reeds aangegeven

Inwoners meer betrekken bij onderwerpen, en besluitvorming.

Communicatie, vaak wordt wel aangegeven waar info kan worden verkregen ( fysiek) ipv
digitaal.

Het directe contact is zeer belangrijk. Weet wat er speelt in de provincie! Met vriendelijke groet
van een zeer betrokken bewoner die zich ernstig zorgen maakt over de leefbaarheid van onze
steeds minder mooi wordende provincie.
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Zie eerdere antwoorden.

Bewoner centraal

zie mijn eerdere opmerkingen.

Saamhorigheid verbeteren Hoor en Wederhoor

Draagvlak echt laten tellen en voor grote keuzes een referendum

Uiteraard eens echt naar de mensen

Democratie kan verbeterd door openheid van zaken te geven. Wat zijn de voornemens en hoe
deze uit te voeren. Vooraf informeren

Duidelijk verkiezingsbeleid, duidelijk maken waar je als provincie voor staat en misschien na
zo'n onzalige ondemocratische zet van Staghouwer niet direct zo'n enquête versturen.

Ik denk dat de democratie op provincieniveau behoorlijk goed gewaarborgd is en functioneert.

Rechtstreeks mee laten beslissen door locale peiling

Door studenten die hier tijdelijk verblijven niet mee te laten stemmen over beleid van stad en
ommeland

Minder arrogant zijn normaal doen

Beter uitleggen dat politiek keuzes moet maken en compromissen moet sluiten. Je kunt het
aimpelweg niet iedereen naar de zin maken

Lastig. Het bestuur is met handen en voeten gebonden aan de stad. Dat is een vastgeroest
proces. Hier kom je niet zo 1,2,3 vanaf.

Praat eens met mensen en luister. Jullie zijn veel te onzichtbaar.

Door de staten meer de regie te geven, Waarbij zeker ook dualistisch gehandeld moet worden
van de fracties van de coalitie ten opzichte van de uitvoering door GS. Dat de staten ook vaker
het veld in gaan over bepaalde onderwerpen. Helemaal met het 'Deltaplan voor het Noorden'
van belang en de bouwstenen visie mobiliteit, omgevingsvisie en de economische visie.

Door integer, open en eerlijk te zijn. Door een duidelijke visie. Door echt te luisteren naar de
zwijgende meerderheid en niet alleen naar belangengroepen, Den Haag, boeren, wappers en
tokkies.

Het bestuur G S en Staten moeten meer interesse tonen voor dat wat er in de provincie
gebeurt. Statenleden moeten zich beter profileren en in discussie gaan met de bewoners
voordat ze ergens over beslissen. Ik was statenlid van 1987 tm 2007 en zie met lede ogen aan
hoe de politiek zich van de samenleving vervreemd.

Heikele punten beter uitleggen aan bewoners.

Als politici werkelijk iets doen met de signalen vanuit de burgerij en geen loopje nemen met de
waarheid, maar ja...

Door te fuseren met Friesland en Drenthe.

Mensen blijvend betrekken over alle gang van zaken

De burgers echt betrekken bij zaken die hen direct raken in een vroeg stadium, naar ze
luisteren en er wat mee doen. De overheid zijn wij, de burgers, en de overheid is er voor de
burgers, niet andersom
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Ik ben bag dat ik de laatste jaren vaak heb gedacht dat de democratie het meest is gediend bij
het opheffen van de provinciale bestuurslaag. We zien in Groningen te vaak dat de provincie
een soort van modderige en onduidelijke rol vervult, waarin ze vaak een soort zetbaas lijkt te
zijn voor de Haagse wensen. De provincie verschaft dan een regionaal alibi aan Haags beleid.
Onlangs illustreerde Staghouwer dat toen hij zich liet betrappen op het sturen van een brief
namens de regio, opgelepeld door EZK, nota bene om Blok de ruimte te geven een
kamermeerderheid te negeren. Maar dat gebeurt helaas veel vaker. Neem het gedrag van de
provincie rond de windmolens N33. De provincie faciliteert daar vnl EZK en bedrijven. Waarom?
Volgens mij enkel om zelf belangrijk te lijken, om zeggenschap en macht te houden. De
provincie is er daardoor een soort trekpop die ogenschijnlijk namens Groningen spreekt maar in
feite niet. Dan ben je als provincie beter af zonder regiobestuur.

Door brede informatie. Nb. Meepraten is een mooi instrument maar betekent nog niet
meebeslissen. de vertegenwoordigers in de Staten te kennen wekt vertrouwen

De inwoners moeten betrokken worden! Participatie moet meer worden dan de keuze tussen
ranja van de Aldi of ranja van de Albert Heijn terwijl je, hoe dan ook, ranja door je strot gestampt
krijgt.

Beter communicatie richting burgers en burgers er meer bij betrekken, niet alleen 1 x in de vier
jaar stemmen maar ook daadwerkelijk zichtbaar en hoorbaar zijn voor de burger. De kloof is te
groot, weet wat er echt speelt en leeft!

Provinciale Staten doet te weinig om burgers in Groningen te beschermen tegen de overheid en
dan met name EZK. In het gaswinning dossier werden de landelijke partijen door de Provinciale
Staten verdedigd, zelf rond 2012/2013. Partijbelang boven Groningen. Ook in het dossier
Energie Transitie houden de Provinciale Staten weinig rekening met burgers. Zie bijvoorbeeld
hoe GroenLinks niet of nauwelijks oog heeft voor de schade aan leefomgeving en gezondheid
(stress) van de Groningse burger. De Provinciale Staten doet te weinig om het Groninger
Landschap te beschermen tegen met name EZK. Zie hoe het prachtige Reitdiepgebied met
haar wierden en kerkjes en uiteraard het Reitdiep, opeens een industrieel karakter heeft
gekregen door de komst van nieuwe giga hoogspanningsmasten.

Open communiceren/ op tijd de burger er bij betrekken en dan niet alleen voor de bühne maar
echt erbij betrekken en niet denken wij weten het toch beter.

Luister naar de burger, als er inspraak wordt gegeven luister dan ook, nu vaak voor de bühne
naar mijn mening.

Publieke verantwoording afleggen over de manier waarop Groningen al 10 jaar vernaggelt
wordt door NAM en EZK. Stoppen met de mooiweer subsidieshow NPG en zorgen dat
compensatiegelden te goede komen aan gedupeerden in plaats van aan de handige harrries en
de Shell en een college van gedeputeerde staten dat opkomt voor de Groningers in plaats van
de belangen van Den Haag te dienen. Er is heel veel kapot gemaakt en veel te vaak hebben
inwoners zich verraden en in de steek gelaten gevoeld door het provinciebestuur.

Luisteren en niet de oren naar nationale partijprogramma’s laten hangen.

door continue de kanalen open te hebben staan en mensen actief te betrekken, niet alleen
bestuurders en vaste partijen die subsidie ontvangen

Meer transparantie.

Zie gaarne eerdere reacties
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in een eenvoudige brief per post alle inwoners vragen of ze via mail of post of lokaal overleg
geinformeerd willen worden. Dus geen lange brieven of boekwerken waar heel veel mensen in
verzuipen tijdens het lezen.

Gebruik van burgerpanel. Meer opkomst bij de verkiezingen. Beter Statenleden.

Over meer onderwerpen een vorm van referendum houden.

Laten zoals het is.

Meer openheid over hoe besluiten worden genomen, inwonenden meer inspraak geven, petities
starten als het gaat over grote vraagstukken, het meer naar buiten brengen van grote
onderwerpen die spelen die effect hebben op inwoners.

Nogmaals: lees wat David van ruysbrouck hierover geschreven heeft daar staan echt hele
goede tips bij en het zou echt super vet zijn als groningen het zou aandurven om die in praktijk
te brengen, missch8en kan hij zelfs adviseren! En minder beleidsmakers maar meer de mensen
het zelf laten doen, daarbij wel goed opletten dat iedereen goed vertegenwoordigd is en niet
steeds dezelfde gezichten. Durf uit of The box te denken en hang niet te veel aan oude
gewoonten. Durf bv ook eens landbouwbeleid door te lichten en praat dan eens met mensen
die geen boer zijn maar wel toemaken hebben met de nadelen van de boeren! Durf misschien
eens meer referenda te organiseren, maar dan in de trant van David ruysbroucke niet met een
ja of niet maar bv om te bepalen welke onderwerpen zijn nu echt van belangrijk voor de inw9
ere van groningen en laat dit dan ook leidend zijn voor de politiek en GS, zo wordt dan het
kader gemaakt!

Eerder openheid van zaken voordat er al allerlei beslissingen zijn genomen.

inspraak, burgers raadplegen, echo's ambtenaren aan de kant, luister!!! naar je burgers, ga de
provincie in, haal informatie op, check de realiteit in plaats van bestuurlijke papieren
werkelijkheid

Samen tot oplossingen komen en niet alleen van boven af!

Info avonden organiseren de provincie

Burgers serieus nemen.

..

Duidelijkheid over hoe dit werkt.

Ja beter opkomen voor de provincie IPV steeds toegeven aan de stad Groningen. Beter
opkomen voor de inwoners TOV Den Haag

Werk samen met andere overheden en vorm rond thema’s of gebieden een maatschappelijke
coöperatie met de 5 O’s: Onderwijs, Onderzoek, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers
en Overheid. Stel de maatschappelijke opgaven centraal en ga eens echt in gesprek met
burgers! En maak samen een agenda met concreet uitvoeringsplan en koppel de voortgang
regelmatig terug aan de burgers. Voorwaarde; de moederorganisaties moeten hiervoor ingericht
zijn.

Wat is democratie; wat is democratische rol, functie en positie vd provincie; die is niet
vanzelfsprekend. Ee is flink wat democratische repareer - en herstelwerk nodig; proviciebreed.

Daadwerkelijk iets doen met de input van burgers en niet het gewenste beleid "top down"
doordrukken. Referenda, burgerpanels en meer van dat soort dingen implementeren.
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Mogelijkheid voor referendum, burgerpanels en raden en “Swipocratie” een swipe app met
stellingen.

Stel belang van Groningen boven belang van DenHaag

Mogelijk maken van een (vernieuwend) referendum waarbij geen hoge drempels worden
opgeworpen.

Vooral beter inzichtelijk maken hoe de democratie nu al werkt. Provincie is vaak onbekend, lage
opkomst verkiezingen. Door goede communicatie kan al veel gewonnen worden. Verder
oppassen met te wilde modegrillen als burgerfora.

Zichtbaarder worden. Forum discussies over onderwerpen die spelen in het Groninger Forum
en ook digitaal en live uitzenden. En ook in de provincie : welke thema’s speler er vooral in
verschillende regio’s. Samenwerking zoeken met lokale politiek in de gemenebesten en
gezamenlijk naar buiten treden

Minder achterkamer, afspraken nakomen

Door de denocratie beter te borgen en ultra rechtse partijen te bestrijden

meer ook daadwerkelijk er mee doen en niet alleen schijn

neem dit in acht: "De ware democratie is die, welke aan ieder individu toestaat om zijn beste
krachten aan de mensheid te geven". (Louis Pasteur)

stemmen volgt participatie, door inwoners meer te betrekken zullen meer mensen stemmen
verwacht ik, nu weten veel mensen helemaal niet wat de Provincie doet

Ik zou willen fat de provincie meer zichtbaar is voor mij als burger, het is nu toch wel wat ver-
van-mijn-bed-show

Betere communicatie. Eenvoudiger contact met ambtenaren en bestuurders. Meer inzicht in
werkwijzen.

Gedrag en houding van ambtenaren en bestuurders. Laat je ego op de parkeerplaats!

Meer inzetten participatie

Werken voor en naast de inwoners.

X

X

X

.

-

PS

Inzet van bredere communicatiekanalen, internet inzet, sociale media .
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Provinciebestuur/ambtenaren hebben de de neiging de betekenis van het provinciale beleid op
te blazen; concrete zaken (zoals bijvoorbeeld onderhoud van wegen) worden gepresenteerd
alsof het heil van de mensheid ervan afhangt ("met veilige mobiliteit bevorderen wij de brede
welvaart"). Beetje meer met de voeten op de grond blijven, lijkt mij beter. En dan de dingen die
je moet doen, ook goed doen. Door die dikdoenerij wordt de suggestie gewekt (ook bij de
burgers) dat het allemaal heel belangrijk is, terwijl dat in de praktijk wel een beetje meevalt en
daardoor bij de burgers uiteindelijk dus tegenvalt.

Beter luisteren naar burgers, en niet denken dat beter informeren of het “meenemen” van
burgers voldoende is voor goed bestuur. Neem hen serieus en organiseer tijdig echte
participatie.

Meer bekendheid werk vd provincie

Geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden kan helpen. Minder invloed van de IPO. Meer
autonomie voor Provincie. Minder Haagse bemoeienis.

breder pallet van participatie mogelijkheden en bredere inzet social media voor bekendheid.

Inwoners aan de voorkant betrekken bij nieuwe plannen.

GS

Concentratie op dingen die mensen echt raken Scherpere selectie in de staten door statenleden
zelf (heel veel fracties die over alles willen praten leidt tot vervlakking) Focus op externe
communicatie.

Ambtenaren

Meer vormen van directe democratie. Hierbij ook geld beschikbaar stellen. Vooraf geen/weinig
kaders meegeven. Wees niet bang voor rare “uitspattingen” van onze inwoners. Excessen
komen vaker voor bij subsidie regelingen voor bedrijven.

(Nog meer) kennis en ervaring delen met andere overheden.

Proberen duidelijk te maken wat de rol en positie van de provincie is als midden-bestuur. Maar
het beste zou zijn om de provincies als bestuurslaag te laten verdwijnen en dan zorgen dat er
grotere gemeenten (minimaal 100.000 inwoners) gaan ontstaan. De talken die provincies nu
hebben verdelen tussen grotere gemeenten en rijksdiensten.

zie vorige antwoord. Ga de arme wijken in.

Hoor en wederhoor. Laat resultaten duidelijk zien. Goede uitleg aan inwoners over waarom iets
wel of niet kan.

De democratie kan worden verbeterd door hier in het onderwijs aandacht aan te besteden, en
dan niet alleen tijdens verkiezingen maar eigenlijk doorlopend, zowel in basis als voortgezet
onderwijs. bijvoorbeeld door verschillende standpunten over een onderwerp als busvervoer, of
zonnepanelen te bespreken in de klasen.

Democratie is o.a. samenwerken, verbinden en respect hebben voor elkaar om uiteindelijk tot
mooie resultaten te kunnen komen!

Niet alleen burgers mee betrekken, andere vormen ontwikkelen voor betrokkenheid, maar ook
meer het veld in en naast gemeenten / partijen gaan staan.

Vooral zorgen dat je afspraken maakt die je waar kan maken
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Door meer vanuit de bril van de individuele inwoner te kijken naar het provinciebeleid. Door
meer laagdrempelige (digitale) peilingen te doen bij de inwoners.

Dualisme bevorderen. Bij grote onderwerpen, kan ik me voorstellen dat je iets van burgerpanels
organiseert, waarbij burger dezelfde info krijgen als statenleden en ook ambtenaren kunnen
uitnodigen. De selectie van leden moet dan wel zo zijn, dat het een doorsnede is en niet 'the
usual suspects'. Jongeren betrekken vind ik ook interessant , vooral bij thema's die bij hen
aansluiten. Het is nu een worsteling welke je jongeren geeft en ook dat de wisselingen in
samenstelling van groepen jongeren groot zijn. Ik denk daarom dat je meer in kortdurende
projecten moet denken dan in structurele organen waarin jongeren hun stem kunnen laten
horen, terwijl onduidelijk is namens welke achterban zij dan spreken.

zie eerdere opmerkingen, hieraan werken

Enerzijds, denk ik dat het werk van de provincie deels gewoon wat verder van de burger afstaat,
en daarom wat minder aanspreekt voor burgerparticipatie. Anderzijds, kan je de burgerinbreng
enorm vergroten door er specifiek tijd voor te maken. Door bijvoorbeeld een team aan te wijzen
wat daar echt hoofdzakelijk mee bezig is. Of door voor iedere medewerker (of een groep
medewerkers of bepaalde functies) standaard een deel van de tijd beschikbaar te stellen voor
het ondersteunen van burgerinitiatieven (denk aan een soort variant van de regel bij Google dat
je 20% van je werktijd aan eigen projecten mag werken.

basis vormt een goed en gezamenlijk beeld van opgaven door middel van data en informatie
zodat samenwerking gebaseerd is/wordt op gedeelde beelden in informatie.

Nog meer de dialoog aangaan men groepen inwoners. We zijn nog te intern gericht bezig. We
moeten letterlijk meer de provincie in. Door meer te weten te komen over wat er speelt en leeft
én hoe de tevredenheid is, kan onze dienstverlening nog weer verbeterd worden

Ik denk dat er niet veel mis is met de democratie in de provincie.

Een veel betere representatie op alle niveaus De organisatie minder gericht laten zijn op de
organisatie, maar de blik naar buiten richten!

stemrecht burgers bij belangrijke beslissingen

Wees duidelijk, transparant en oprecht. Ook in de communicatie

De netwerksamenleving als drager van politieke organisatie. Uitkomsten van maatschappelijk
debat over aanpak opgaven bepaalt inzet middelen overheid. De Staten als platform voor
democratie, in plaats van als controleur van GS. Statenlidmaatschap niet als bijbaan maar
baan. Statenleden als deelnemers in maatschappelijke netwerken rond opgaven. Maak politiek
los van de waan van de dag en de korte termijn belangen van herverkiezing van bestuurders.
Zet langer termijn programma's om maatschappelijke initiatieven rond aanpak van opgaven aan
te jagen. Neem ontwikkeling van maatschappelijke meerwaarde als uitgangspunt in plaats van
willen scoren op politieke stokpaardjes.

Wat mij betreft duidelijk maken waar er concreet over kan worden gekozen. Niet het idee geven
dat je kan kiezen maar dat eigenlijk het beleid al vast staat (landelijk of Europees). Het zou in
mijn optiek goed zijn om een juiste verwachtingen wekken richting de inwoners van Groningen,
dit voorkomt teleurstellingen.

inwoners zien niet het verschil tussen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid. daarom
is het bijv. moeilijk uit te leggen dat de windmolens in Groningen landelijk beleid zijn. maar we
kunnen/mogen niet naar elkaar gaan zitten wijzen. we moeten ons presenteren als 1 overheid:
waarom is dit belangrijk voor ons land cq de regio cq jouw gemeente en waarom nemen we
deze besluiten.



4444

meer rekening houden met uitkomsten en inbreng van discussie momenten

- toets om te checken of de belangen van groepen die minder vertegenwoordigd zijn
(waaronder ook toekomstige generaties) voldoende zijn meegenomen - (online) platform waar
je kan kiezen om op bepaalde onderwerpen jouw keuze te kunnen geven over een te nemen
besluit

ga de provincie in! Trek op met gemeenten, laat zien dat je als 1 overheid opereert waarin ieder
zijn rol heeft.

Met het oog op de actualiteit: ik ben ervoor dat collegeleden hun termijn afmaken én dat er
geen gezeur komt over het gebruik maken van een wachtgeldregeling. Het college kan dit bij
het aantreden van collegeleden benadrukken. In iets bredere zin vind ik het risico levensgroot
dat statenleden en collegeleden hun werk doen met een schuin oog op de volgende stap(pen)
in hun carrière. Dit kan ertoe leiden dat Groningse of specifiek provinciale belangen vermengen
met Haagse belangen en partijbelangen. Dit brengt de zelfstandigheid van het provinciale
bestuur in gevaar. Afdoende oplossingen hiervoor heb ik niet. Wat wel kan helpen, is
(pragmatisch) niet moeilijk doen over wachtgeld (al genoemd), en (principieel) aandacht te
geven aan de waarden van onafhankelijkheid en integriteit. Ik verneem graag in de uitkomsten
van dit onderzoek of het probleem ook door anderen benoemd is en welke oplossingen
aangedragen zijn. Ik schrijf dit vanuit beperkte kennis, zeker t.a.v. oplossingen.

Een algemene suggestie: besteed in het onderwijs voldoende aandacht aan zaken als
'burgerschap'. Laat jongeren kennismaken met het belang van ons democratisch systeem.

De inwoners van onze Provincie benaderen zoals ze zijn, zodat een actieve inwoner bij de
onverwacht gestelde vraag "Noem 3 GS-leden en 3 Statenleden", een behoorlijk goed antwoord
gaat geven.

Vraag je elke keer af voor wie doe je het en wie heet er baat bij. Kortom worden onze inwoners
er blijer van?

ia la voldoende hiervoor gezegd

Ga werken met dorpsraden/ buurtraden. Deze hebben geen politieke kleur dus kijken echt
objectief wat goed is voor Groningen. Geef hen ook budget voor de realisatie van kleine
initiatieven. En tap hen af bij het vormen van nieuw beleid. Uit deze raden kan je bv weer een
delegatie vormen die samen met ambtenaren een voorstel uitwerken. Hiermee krijg je directe
betrokkenheid van de burgers en maken wij beleid dat beter aansluit op de wensen van de
burger.

Ambtenaren/ambassadeurs aanstellen die rechtstreeks het gesprek aangaan met de inwoners
van de Provincie door alle geledingen van de provincie bevolking heen. De boodschap zou
kunnen zijn dat er gecommuniceerd wordt over wie we zijn en waar we voor staan, en wat de
mogelijkheden zijn voor de inwoners om daar op de juiste manier gebruik van te kunnen maken
passend bij een democratie o.b.v. onze constitutionele monarchie in de tijd van nu. Deze
ambtenaren moeten dan kennis dragen van de problematiek en uitdagingen binnen de
provincie en weten ook waar mogelijkheden liggen. De uitkomst van de gesprekken die geen
begin en eind hebben kunnen bij de verschillende projectteams neergelegd worden: goed
passend bi j  de nieuwe organisatie structuur en bi jdragen aan een betere
organisatiecultuur#samen#plezier#gedreven#betrouwbaar
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Je kunt een heel circus optuigen, maar zoals die laatste stelling al aangaf: een open en eerlijke
houding, dat is toch de kern wat mij betreft! En je besluitvormingstraject correct doorlopen. Input
vragen daar waar het ook echt kan en meerwaarde heeft. Mocht dat om wat voor reden dan ook
niet mogelijk / wenselijk zijn, wees daar dan ook eerlijk over. En niet vergeten als provincie: we
zijn niet een gemeente en staan dus op sommige onderwerpen verder van de burger af. Dat
heeft ook met onze wettelijke taken en het schaalniveau te maken. Dit niet kustmatig proberen
gelijk te trekken. Elk zijn rol. Samenwerking tussen de overheden is hierin dan wel van cruciaal
belang. Want uiteindelijk werken we allemaal voor de maatschappij.

Meer manieren om mee te praten. Vooral digitale manieren, waardoor je niet naar een zaaltje
hoeft. Bijvoorbeeld verschillende varianten van een fietsroute digitaal beschikbaar stellen en de
mogelijkheid geven om daarover te stemmen.

zie mijn toelichtingen onder de eerdere vragen.

Het lastige is altijd het algemene versus individuele belang. Besef dat we niet alle individuele
wensen moeten volgen, want dit gaat ten koste van het algemene belang als is dat soms
moeilijk om dat rechtstreeks tegen iemand te zeggen.

Het nakomen van alle toezeggingen aan de burger door Statenleden of gedeputeerden. Dat
betekent ook geen toezeggingen doen als het nog niet zeker is dat deze kunnen worden
nagekomen. Luiteren naar inwoners en dat betrekken bij uitvoering van beleid en speerpunten
en uitleg geven waarom zaken wel of niet meegenomen kunnen worden. Uitdragen dat de
provincie gehouden is aan wetten en regelgeving en zich daar ook aan houdt. Een ieder bij de
provincie (gedeputeerde, statenlid, ambtenaar) dient ervan doordrongen te zijn dat elk product
van de provincie uitvoering is van bestaande wet en regelgeving.

De provincie kan de gemeenten helpen de mensen te bereiken die hun vertrouwen in de
overheid en de democratie hebben verloren. Het lukt Den Haag niet op dit moment. De
provincie kan het niet. Wat de provincie wèl kan, is de gemeenten te ondersteunen, te helpen
(met geld en het ontwikkelen van een structuur) om de dorpen in te gaan, te luisteren naar de
mensen, te werken aan het winnen van vertrouwen in de overheid.

Radicale verandering is nodig, want met hier en daar wat verbeteringen is het pappen en
nathouden. Minder vergaderen, korter vergaderen, efficiënter vergaderen: hamerstukken
schriftelijk afdoen, meer ruimte voor politiek DEBAT en geen bijdragen die lijken op zendtijd
voor politieke partijen. Betere contact met het Rijk, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Provincie
moet niet de loopjongen van het rijk zijn, ook geen tegenstander, maar een gelijkwaardige en
stevige gesprekspartner. Is nu niet het geval.

Burgertoppen organiseren rondom thema's die maatschappelijk gevoelig liggen, zoals de
klimaatcrisis en de energietransitie, met als voorwaarde dat de uitkomsten van deze
burger toppen ser ieus en daadwerkel i jk  worden opgenomen in verdere
beslui tvormingsprocessen.

weet ik niet
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Op welke manieren of via welke kanalen wilt u geïnformeerd worden door de
provincie?

Inwoners

App en andere online kanalen.

Het liefst via de mail

Het gaat niet zozeer om het informeren, maar om het zo vroeg mogelijk betrekken van inwoners
bij beleid en het voor de burger opkomen. Bijvoorbeeld als het gaat om de gasmijnbouw. Hoe
kan de provincie de inwoner hierbij helpen? Het is een wirwar aan regelgeving en loketten. Ga
de provincie in, help inwoners en sla eens met de vuist op tafel!

Online en of per brief

krant mail of facebook maar ook via andere kanalen als televisie rtv noord of via whatts app

Bij voorkeur via een apart gedeelte in de digitale nieuwsbrief waarin o.a. staat over welke
onderwerpen men een mening van bewoners wil hebben en hoe zij daarin kunnen participeren.

Facebook, website, nieuwsbrief.

digitaal (mail, nieuwsbrief, website)

Middels een eigen, en huis-aan-huis te verspreiden krant; openbare Statenvergaderingen via de
TV en een online kanaal met mogelijkheid tot (online) inspreken, cq meestemmen.

Nieuwsbrief

Voldoende kanalen beschikbaar om informatie te krijgen.

nieuwsbrief

Mail

krant /mail /folders

Via mailberichten aankondiging dat er op de provinciale site belangrijke info staat voor de
betreffende gemeente.

in woord en in beeld

Digitaal

huis-aan-huisblad, fysieke bijeenkomsten

Huis aan huis blad, sociale media, persoonlijke brief.

Web / facebook

Twitter, maar heb de indruk dat de provincie een bezit is van Paas, Rijzebol en die andere
corrupte Staghouwer

Sociale media

Huis aan huis bladen. Regionale radio tv.website provincie

Facebook, website ( maar dan open, niet ergens verstopt) en vooral geen mooipraterij of
murwpraterij. Interview juist eens NIET ambtenaren of politici maar een bewoner of een klant.
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De krant

Openbare media.

Krant, tv, tiktok, Facebook

e-mail, whatsapp

Pers

Huis aan huisbladen en online, website moet ook goed op orde zijn. Facebook of linkedin is het
makkelijkst. In de dorpen is facebook nog een gebruikelijk middel.

Via de krant , een informatieblad in duidelijk, gewone taal en geen moeilijke ambtenaren taal,
uw werkgebied , is niet mijn werkgebied. Via een site van het dorp

Krant, nieuwsbrieven (email), tv noord

regiokrant Bedenk dat veel sociale mediakanalen gesloten zijn voor mensen die niet op deze
media zitten. Als projecten via Facebook of iets dergelijks worden geupdate sluit je mensen die
niet op Facebook zitten buiten. Bovendien ondersteun je een megabedrijf dat tot nu toe alle
beloftes omtrent privacy en politieke inmenging heeft gebroken.

...

krant, dvhn

krant, rtv noord en b.v.:facebook

Sociale media (twitter), huis-aan-huis bladen

Digitaal

Krant. Digitaal.

krant, folders, mail

huis aan huis. Praten met de staten

Social media

Elk medium, ook voor de jongere generatie via social media.

Social media, e-mail

Via nieuwsbrief, website, info delen via Dorpsbelangen

sociale media

ik lees het dagblad en kijk regionale tv. Kom amper op de site (werk al veel op pc ivm werk en
wil in mijn vrije tijd graag wat anders dan met mijn hoofd in PC)

Digitale kanalen, lokale en regionale media

Krant, huis aan huis blad, persoonlijk, digitale media, etc.

Krant

huis-aan-huis bladen

Post, LinkedIn, live in dorpshuis

Krant
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Krant

Digitaal

Huis aan huis bladen Regelmatig overleg met de Dorps en wijkbesturen.

Twitter, Website en brieven

kranten en huis-aan-huis-bladen

krant, huis aan huis bladen. digitale nieuwsbrief

Digitaal, zoals deze

abc

Allerlei.

Mail en LinkedIn

Onafhankelijke journalistiek, website provincie.

gezinsbode nieuwsbief in mijn mailbox

Krant, televisie, radio, sociale media. Denk bij televisie ook aan regionale zenders zoals RTV
Noord en lokale (gemeentelijke) televisie uitzendingen, hetzelfde geldt voor radio en de krant.

Top the point korte overzichten in JipJanneke taal wat er beslist is. Bv maandelijkse overzichten
via RTVNoord, FB . ik ben best actief mbt nieuws en social media .. duidelijk is dat provinciale
staten niet streeft naar transparantie. Enquete komt zewlfs hypocriet op mij over.

krant/digitaal/televisie/sociale media

via huis aan huisbladen, zoals de gemeente dat ook doet. via een app waarin je kan kijken
welke plannen er zijn en wat er in de vergadering is besproken

Website, Facebook, Gezinsbode

krant / 1 website

Tv, site(s)

Digitaal

vakkundige journalisten

Huis aan huis Website. Kom bij belangrijke ingrepen lokaal ter plaatse

Huis aan huis bladen, website DvhN, RTV noord, OOG

Mail,

mail, instagram, twitter misschien whatsapp

Nieuwsbrieven, media.

Vie nieuwsartikelen(krant of onlinr) of via de media

krant, huis-aan-huis bladen, televisie, sociale media, Praten met de Staten, website provincie,
een app, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube of andere manieren.

Sociale media maar ook direct via websites en meer lokaal. Beter inzicht geven in
besluitvorming verschillende projecten.
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Krant, TV, social media.

Tv, krant, sociale media, flyers

Digitaal

arfgW

regionale krant en tv huis-aan-huisblad

Per brief per Post

Nieuwsbrief per email, Twitter, app, website

via de geëigende wegen en kanalen en vooral niet via social media. Burger moet vooral zelf ook
de nodige moeite doen om de juiste informatie binnen te halen. het overspoelen met, heeft
enkel afkeer tot gevolg. De onverschillige burger bereik je niet door er nog meer communicatie
over uit te strooien.

Mail, post.

Nieuwsbrieven

in kranten en via websites

website nieuws mail huis aan huis bladen

Zoveel mogelijk manieren

Hef de provincie als bestuurslaag op

Media en digitaal .

mail

streaming diensten

Krant (DvhN) en/of regionale bladen. En internet (website/nieuwsbrief. Alles wel in begrijpelijke
taal.

Via dorpsbelangen/e-mail en/of de regiokrant

lLefst op papier, Flyer of via de dorpsvereeniging.

mail

Internet. Mijn overheid.

Goede, actuele, actueel bemande, website. Vast gespreksmoment/plek. Bijvoorbeeld elke
vrijdagmiddag in het provinciehuis, met politici en ambtenaren.

Krant en sociale media

Gene voorkeur

De krant, krant uitgegevn door provinciale staten. Website PS

Nieuwsbrief

begrijpelijke manier en verschillende kanalen

krant, huis-aan-huis-bladen
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krant

Praten met de staten

Website / e-mail / krant / radio

Via papieren media en bijvoorbeeld Twitter.

Nieuwsbrief in ‘bewonerstaal’ ipv beleidstaal. Herkenning voor thema’s die bij bewoners spelen.

- meer zichtbaar worden in gemeenten/regio’s - meer adverteren over de vindbaarheid van
communicatiekanalen provincie - meer zendtijd op RTV noord om beleid uit te dragen en debat
erover met publiek mogelijk te maken

Weloverwogen multimediaal communicatiebeleid waaruit 'visie' blijkt welke kant men op wil.

Website, evt. RDF

Huis aan huis bladen

Brief, mail,

Hoe weet ik niet goed. Maar door bepaalde vragen kom ik erachter dat ik geen idee heb waar
de Provinciale Staten mee bezig is. Misschien meer delen met burgers waarover vergaderd
wordt en wat daarvan, als er besluiten worden genomen, de uitkomst is.

huis aan huisbladen, website

een eigen krant, of spreads in andere kranten, via social media, via e-mail, inlooplocaties

Website, lokale nieuws kanalen, social media

Alle digitale media, en ook via gemeentelijke communicatie kanalen

Krant, huis aan huis bladenDe mailbox is al overvol.

Televisie, facebook

Berichten over mijn buurt Krant Mail App Toegang tot alle stukken vergunningen - gewoon
openbaar zonder daar een speciaal verzoek voor te moeten doen Bij een vraag aan provincie,
is het handig dat degene die je aan de telefoon krijgt, je door verbindt met de juiste persoon.
Prov Friesland schrijft in krant in welke gemeente er een bekendmaking is.

mail sociaal-media huis aan huis bladen rtv noord

Sociale media en krant

Alle

Social media. Website

Weekblad, sociale media

huis aan huis bladen.

Huis aan huis bladen

Rtvnoord. 1 op 1. In duidelijke taal via de website

Door vergaderingen uit schrijven, dan kan men direct vragen stellen aan betrokkenen, en
meteen antwoord krijgen.

Kranten, internet
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Alle mogelijkheden

Kranten, huis aan huis bladen, gerichte folders aan huis

Soc.media- website-

Krant en rtv noord

Krant, huis-aan-huis bladen, televisie. Belangrijkste is de taal: schaf z.s.m. die afschuwelijke
ambtelijke taal af.

een app, of email brieving

brievenbus

website, krant, actief

Krant, huis aan huis bladen, Televisie, praten met de Staten.

LinkedIn

Twitter

Huis aan huis bladen tv

zie hiervoor

praten met de staten, middels kranten,kom naar de dorpen toe. Beleg een overleg in de
dorpshuizen. Ga eens aan het werk.

Digitaal, kranten huis aan huis, tv radio

Een goede website en via Twitter.

Meer openbare bijeenkomsten met standaard livestream. Twitter zeer aktief dagelijks
gebruiken.

Social Media

internet

Maakt niet uit, als het maar gebeurt

krant, sociale media, website

Via dorpsbelangen Via dorpskrant Via een dorpsommetje Via de lokale kranten

e-mail (nieuwsbrief) Twitter, LinkedIn, RTV Noord

Huis aan huis bladen en sociale media

Post

Krant en sociale media

Mail of whatsapp

Via internet lukt dat vaak heel goed

Twitter, krant danwel mail, als het de omwonenden rechtstreeks aangaat. Daarnaast via de
uitvoerder, omgevingsmanager op locatie. In het geval van wegen zou het vooral werken als het
antwoord komt van de bewuste medewerker en niet van het KCC.
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Post

Per brief

Alle sociale media, nieuwswebsites, website provincie

Twitter

Per brief of nieuwsbrief Twitter Huis aan huis bladen Website provincie

Social media

Nieuwsberichten, gekoppeld aan nieuwsbrieven. Zorg voor een adequate voorlichting, opdat
mensen weten hoe ze zich hier op kunnen abonneren

Begin eens met een overzichtelijke website.

Krant, in print met folders, en zeker ook digitaal via de belangrijkste kanalen

Krant, internet, brieven, mail

Internet, dagbladen

Een app, huis aan huis krant maar dan ook uitleg wat erallemaal staat.. Die taal spreek ik niet..
?

Tv noord

Via de website van de provincie zelf

Alle kanalen

Facebook

Huis-aan-huis info, voorlichtingsbijeenkomsten met inspraak mogelijkheid, lokale krant, een
app. Ook inspreken bij de Staten is van belang.

Burger panels.

Via de regionale omroep, de kranten.

Via mail

Zoveel mogelijk kanalen zodat zoveel mogelijk burgers geïnformeerd kunnen worden

Sociale media

Kranten

Een app

Huis aan huis bladen, regionale krant, regionale tv en radio, social media

twitter, krant, nieuwsbrief

Digitaal

Post, website en sociale media

Social media

Social media, RTV Noord, etc.

Website, app ZONDER registratie
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buurtkrant, sociaal media, bij verenigingen, in de stad, via panels, via loketten die niet gesloten
worden terwijl je in gesprek bent, overal en niet zo elitair/formeel

Wwbsite can provincie

abonneren op ontwerp besluiten, tijdig en wel. Idem ontwikkelingen die gaan leiden tot besluiten
en ontwerp besluiten, die in GS en daarna in PS aan de orde komen. Er dient een burgerpanel
oid te zijn met cijfer en argumenten samengevat bij elk voorstel( kost wel werk en inzet/ beleid
en geen coalitiedwang als ultieme maatstaf voor de zaak der dingen. Het zijn allemaal mensen
waar het omgaat. De komende omgevingswet bepaald dat Ruim vooraf burgers, kiezers
betrokken kunnen zijn en hun oordeel, advies daadwerkelijk en zichtbaar meegewogen is. De
CHW en "' doorzettingsmacht van den Haag( of voorgekookt in IPO aan de hand van een
verouderd receptenboek), dient vooraf helder te zijn dat van dat middel gebruik gemaakt wordt
of worden moet. Doch ook dan moeten burgers, kiezers naar de minder overheidsvolgende
Raad van State kunnen gaan hetgeen nu uitgesloten lijkt te worden en Wob(WOO) meer
beperkingen gaat opleggen in plaats van meer en tijdige transparantie in beleidsvoorbereiding.

Diverse

op verzoek via mail of lokale besturen

Sociale media, krant

Digitaal bijvoorbeeld nieuwbrieven of FB.

Via de mail.

email, sociale media

Eigenlijk alle mogelijke manieren want niet iedereen gebruikt dezelfde kanalen.

Alle mogelijke kanalen

Nieuwsbrief abonnement, meer actieve communicatie naar de burgers (niet alleen in de media
bij incidenten), wat zijn de strategische plannen, bijeenkomsten om informatie op te halen,
online referenda, etc. email

Praten niet OVER maar MET aub!

Krant website sic media

Krant

..

Sociale media, nieuwsbrieven, lokale kranten zoals de Gezinsbode

Krant, huis-aan-huis bladen, sociale media.

Geen social media die in eigendom is van grote multinationals zoals Facebook. Lanceer een
eigen onafhankelijk sociaal platform waarmee het vertrouwen in de overheid beter wordt. Stop
de ‘fabeltjesfuik’ en vercommercialiseerde social media. Werk hiervoor samen met andere
overheden. Dan wordt je weer geloofwaardig.

Krant; een duidelijk digitaal loket; per briefbij i grijpende zaken

RtvNoord, Twitter, Ommelander courant, DvhN

Alle mogelijke kanalen om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Website, krant, linkedin, Instagram
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Sociale media, verschillende platforms

Hah-bladen, website en sociale media van de provincie.

Sociale media, rtvnoord

Twitter, huis aan huis media, spotjes op lokale tv. Bij werkzaamheden duidelijk wensite
vermelden waar doel, oorzaak en voortgang wordt gemeld.

Nieuwsbrieven Kwartaalkrant huis aan huis Twitterberichten Facebook ! Maandelijks rubriek of
programma op RTV Noord : wat speelt er? Waar wil GS mening van inwoners provincie over
horen?

Alle socials

Website provincie en gemeente

Instagram Linkedin Email App

social media, huis aan huis

Nogmaals als je perse wilt weten en je gemotiveerd bent om het te willen weten, kan je het
allemaal wel vinden, anders doe je een belletje en dan helpen jullie ons. het gaat er dus om wil
je de moeite doen.

Website en app

sociaal media, maar dan geen voldongen feiten maar uitnodiging om te participeren of op de
website ruimte voor initiatieven van inwoners

Digitaal….nieuwsbrief en soc media

Internet

Televisie, websites van regionale media, publieke informatiepunten

Krant, nieuwsbrief

Enquetes en vergelijkbare instrumenten

Social Media, bij voorkeur LinkedIn, alhoewel meer mensen bereikt worden middels platformen
zoals Instagram etc.

Social media, nieuwsbrieven

Krant, app, LinkedIn

Krant, LinkedIn

X

X

-

-

X

.
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In welke onderwerpen bent u vooral geïnteresseerd en waar praat u graag
over mee?

Inwoners

Infrastructuur en energietransitie.

Natuur en groen behoud

Gasmijnbouw, wonen en ruimte, natuur en energietransitie.

Verkeerdveiligheid, wegen, straatverlichting, werkzaamheden

omgeving, plattelands beleid maar ook wegen infrastructuuur ne het socaal beleid

Ontwikkelingen m.b.t. verkeer en energietransitie

Ik hoef niet mee te praten.

natuur, landschap en duurzaamheid

Als burger en inwoner van een plattelandsgemeente wil ik betrokken worden/zijn bij het
besturen van deze provincie. Dus heb ik plicht om me voor alle onderwerpen geïnteresseerd te
zijn. Meer in het bijzonder: het gebruik van de openbare ruimte, in relatie tot energietransitie en
landbouw; in stand houden van de voorzieningen en het openbaar vervoer. De provincie
Groningen geeft weinig blijk van dat zij het van belang achten dat burgers pro-actief betrokken
zijn bij de aanloop naar de besluitvorming, met name op deze terreinen.

Ruimtelijke ordening

Leefbaarheid

economie, cultuur, omgeving

Landbouw aan gelegenheden

Geen idee eigenlijk.Alles is goed om te weten,wat ze daar besluiten/uitspoken.

Civieltechnische werken. Denk hierbij aan de debacle van de zuidelijke ringweg. Hier is veel niet
goed gegaan. De provincie is in de tang genomen door de bouwcombinatie. Pieter Omtzigt zou
in deze de vinger op de zere plek kunnen leggen. Debacle van miljoenen. Helaas. Weg
doortrekking N33 is niet meer in beeld. Informatie over dit project liep voortvarend. Het is nou
wel erg stil. Laat me t.z.t. verrassen.

verkeer

Ruimtelijke indeling

energietransitie, prov. wegen

Natuur, aantasting leefomgeving door uitbreiding industriële en landbouw aktiviteiten, inclusief
gevolgen energietransitie.

Ruimtelijke ordening

Gasellende

Provinciaal beleid

Begaanbare voetpaden, fietspaden, openbaar vervoer naar de binnenstad (centrum)
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Woningverdeling over de kleine dorpen, voorzieningen niveau in kleine dorpen ( we wachten nu
al drie jaar op SnelInternet in de kleine dorpen. Met veel tamtam door de gedeputeerde on de
pers gebracht ( dan zie je ze wel) maar de uitvoering?? Niet interessant voor de politiek. Daar
kun je niet mee scoren.

Alles maar er wordt niet geluisterd althans je mag je zegje doen en dan gebeurd er verder niks.
Wil je iets bereiken dan moet dat via de rechter

N33. Duidelijk aan de bewoners melden wat de plannen zijn, wanneer een voorstel bij een
gemeente is ingediend, opdat er een open discussie kan worden gevoerd zonder belangen
verstrengeling van een persoon.

Groenonderhoud. Bebossing waar mogelijk: bv. Earth garden . Stimuleren gelijktrekken tarieven
tussen verschillende dorpen binnen 1 gemeente: markt, ligplaatsen boten etc. Hulp bij energie
kleine inkomsten. Bemiddeling stageplaatsen scholen/ bedrijven.

cultuur, sociale kwesties

Ruimtelijke ordening

wegen en onderhoud, mobiliteit, cultuur, energie

Leefbaarheid, dorpshuis, dorp, groen en wegen/fietspaden/wandelpaden. ZORG

Infrastructuur, waterhuishouding, zaken met effect op mijn buurt etc.

digitaal burgerschap, fysieke/mentale gezondheid, cultuur en maatschappij, natuur

....

energietransitie

aardbevingsproblematiek

Aarbevingsschade

In principe al hetgeen van belang is voor mij.

Gaswinning Energietransitie Windmolens Infrastructuur

Voornamelijk de dingen die mijn directe woonomgeving aan gaan.

openbaarvervoerbedrijf wonen en ruimte indeling

Democratie, bewonersinitieven, jongeren, klimaat en energie, landschap en natuur, cultuur

Mobiliteit en de ruimtelijke omgeving

duurzaamheid (windmolens) immigratiebeleid, infrastructuur en gas

Burgerparticipatie, natuur, veiligheid

_

sociale activiteiten die leefbaarheid van oud en jongeren verder helpen. Toukomst site &
procedure ervaar ik als ingewikkeld, heb mij maar afgemeld voor de nieuwsbrief.

Bereikbaarheid, maatschappij, natuur, wonen

Natuur, recreatie, leefomgeving.

Niet specifiek
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wonen en ruimte indeling

Duurzaamheid, energie, landbouw, kleine duurzame initiatieven opstarten en daarbij star/ouder
beleid.

De eerlijkheid in de politiek

Ruimte, natuur, landbouw, energie, woningbouw, milieu en infrastructuur

Natuur, Corona,

Ontwikkeling toeristen recreatie Huisvesting voor starters en ouderen Behoud en uitbreiding van
voorzieningen voor jong en oud. Sociale en culturele ontwikkelingen Behoud, onderhoud en
uitbreiding natuur en groenvoorzieningen.

Infrastructuur, stikstof, omgevingsbeleid en milieu

leefomgeving en landschap

verkeer, energietransitie, natuurbehoud, Gronings landschap

- Energie - Natuurbeleid

Bermbeheer, biodiversiteit, duurzaamheid, natuur

abc

Ruimtelijk beleid, landschap, milieu, duurzaamheid

Wegen, ruimte, wonen, natuur, cultuur

Energie, democratie, ruimtelijke ordening, ecologie/landbouw

Duurzaamheid en groen in de omgeving

Samenwerking tussen gemeentes binnen de provincie en hoe gemeentes met elkaar kunnen
optrekken of elkaar kunnen adviseren om problemen op te lossen. Voorbeeld: gemeente A
heeft problemen met illegaal dumpen van afval, onveilige verkeerssituaties, hangjongeren, etc.
en gemeente B heeft hier al eerder mee te maken gehad en hier een oplossing voor gevonden.
Kennis en kunde delen bespaart tijd/moeite/geld/etc. en kan leiden tot meer samenwerking en
meer standaardisatie in de manier waarop ambtenaren/overheden/etc. werken. Dit kan
vervolgens samenwerking nog meer stimuleren gezien iedereen op dezelfde manier werkt en er
dus ook makkelijker samengewerkt kan worden of informatie kan worden uitgewisseld.

Ik hoef niet direct mee te praten als de democratische waarden gerespecteerd zouden worden.
Je hoeft geen communicatiespecialist te zijn om in te zien dat de communicatie van de provincie
op geen enkele wijze ansluit bij de gemiddelde burger. Zo blijkt ook uit deze enquete.

wonen/natuur/landbouw/plaatsing zonnepanelen en windmolens

openbaar vervoer en bereikbaarheid in het algemeen, maar ook wonen en ruimte indeling,
cultuur en maatschappij

Klimaat, gezondheid, natuur, stoppen particuliere houtstook

landbouw

Wegen/infrastructuur, windmolens/zonneparken e.d, eemshaven, cultuur,

Meerdere

alle die in de Staten komen vgl Den Haag
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Inrichting open ruimte

Cultuur, erfgoed, landschap

Alle

de besteding van geld, wegen, busregeling, enzo voort

Economische en leefbaarheidsagenda. Aardbevingsschade vraagt om vak gedeputeerde.

Media en film en community en bouw

bijvoorbeeld provinciale wegen, openbaar vervoer, bereikbaarheid in het algemeen, wonen en
ruimte indeling, natuur, landbouw, cultuur en maatschappij, recreatie of de energietransitie.

Energie participatie, integratie van energie in andere infrastructuren, lokaal eigendom opwekken
van energie etc.

Leefomgeving. Wonen, natuur, ruimtelijke ordening. Ik zou ook graag vernemen wat er wel
mogelijk is als zich vraagstukken uit de bevolking aandienen. Dus actief en positief,
oplossingsgericht meedenken vanuit de provincie. Nu loop je vaak stuk op strakke regelgeving
en onmurwbare gedeputeerden en ambtenaren. Macht en regelzucht speelt hierbij vaak een rol.

Inrichting landschap

Verkeer, energie

WRFw

alle onderwerpen: ik maak thuis mijn keuze

Inrichting van de openbare ruimte

bereikbaarheid/mobiliteit, wonen en ruimte indeling, cultuur en maatschappij (leefbaarheid),
energietransitie

in alles waarover de provincie mede beslist; over alles waarover de bestuurder een ferme
mening ventileert.

Provinciale wegen, landbouw, cultuur, energietransitie.

Ruimtelijk/wegenstructuur/bruggen, landschappelijk, cultuurhistorie

Eigenlijk vraagt u naar de bekende weg, Ik begrijp niet hoe de provincie een enquête durft te
houden als ik zie wat er gebeurt rond de Gerrit Krolbrug, de Paddepoelsterbrug, de afwikkeling
van de aardbevingsschade, de windparken , de electriciteitspalen die het Groninger landschap
kapot maken, de woeste en vernietigende plannen van bosbouw in het Oldambt , de
gigantische veehouderij bij Tinallinge, geen sprake van democratie, de Provincie negeert haar
bewoners en kiest voor het grote kapitaal. Een letterlijk ziekmakend en vernederend beleid
waarin de inwonerd kapot gemangeld wordt. Hoe durft u deze enquête rond te sturen.?Alleen
het rondsturen van deze enquête bewijst al dat u geen benul heeft van waar u mee bezig bent.

openbare ruimte duurzaamheid

Lanschapsachitectuur

opheffing bestuurslaag van de provincie

Provinciaal beleid.

alles
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inrichting van het landschap, aardbevingsproblematiek, windparken, armoedebestrijding, lokale
zorginitiatieven energietransitie.

Wegen, woningbouw, recreatie, bereikbaarheid, parkeergelegenheid.

Energie transitie en natuur

energie transitie. energie alternatieven, duurzaamheid ,welzijn van de bevolking, recreatie

natuur en biodiversiteit

Windmolens, energie transitie.

Gasdebacle. Democratie. Windmolens, zonneweiden. Het geheel in z'n verband en gevolgen.
Grote projecten met veel invloed op omgeving en financiën.

Provinciale wegen, landbouw en welzijn

Energie

Duurzaamheid, circulaire economie, leefbaarheid

voetbal

natuur, landbouw, energie, openbaar vervoer

wegen vooral verhogingen in de straat smalys

Openbaar vervoer, natuur en landbouw.

Landschap en natuurbeheer / energietransitie / infrastructuur en stedebouw / waterbeheer

Energietransitie, aanleg windparken, zonneparken etc.

Wonen, werk, activiteiten, oplossen aardbevingsproblemen. Minder politieke hobbys en foto’s
van openen van een fietspad of plaatsing van windmolen die iedereen verafschuwd.

Natuur en milieu Waterbeheer Landbouw en klimaat

De grote veranderopgaven waar we (anno 2021) voor staan, de transities die bij 'Kunst en
Landschap Noord Nederland' centraal staan. Basis: water en ondergrond ('lagenbenadering')
Dat impliceert eveneens meer provinciale samenwerking in het Noorden t.a.v.
gemeenschappelijke en gebiedsgerichte opgaven.

Automatisering, digitalisering, verduurzaming

Onderhoud provinciale wegen/fietspaden; natuur

Duurzaamheid, leefomgeving, energie

Aanpak en besluitvormingen over b.v. windparken, zonnepaneelparken, weer extra gas uit de
grond komende winter. Recreatie

cultuur, natuur, recreatie

versterkingen, woningbouw, klimaat

Wonen, OV, natuur, duurzaamheid

Sociaal maatschappelijke en cultuur en natuur en omgeving

wonen natuur maatschappij



6060

Geen mening

Mijn leefomgeving

Natuur cultuur onderwijs

Wonen, natuur en indeling ruimte, maatschappelijke ontwikkelingen

Natuur, energie, afhandeling mijnbouw

Burger participatie en vrijwilligers

Buurt en wijk

compensatieregelingen die slachtoffer zijn van het beleid

Natuur en milieu

Recreatie. Ecologie, infrastructuur. Werkgelegenheid. Energie

Plaatsen windturbines.

Cultureel erfgoed, natuur, ontwikkeling van de stad tov ommelanden

Gezondheidszorg, welzijn en milieu

Aan alles wat veranderingen kan veroorzaken bij de bewoners. Die zijn belangrijk en de
bestuurders moeten uitvoeren wat de mensen willen en niet wat ze zelf willen

Ontwikkeling eemshaven en goede verbindingen zoals de n33

Aardbevingsproblemen, windmolens en zonneparken, landschap, woningbouw.

natuur, ruimtelijke inrichting, landbouw en energietransitie

met name wat er in eigen straat en wijk speelt

duurzaamheid, milieu

Bereikbaarheid, ruimte indeling, cultuur en maatschappij, energietransitie.

Energie, en hoe te voorkomen dat de provincie word volgegooid met afgrijselijke windmolens
en-/of zonneparken

Infrastructuur, ruimte, energie

Betaalbare (Ouderen) huisvesting Opvullen lege plekken in dorpen windmolen parken Kunst in
dorpen

Meepraten is zinloos. Zie hiervoor

Openheid. Alles rondom aardbevingen. Groene energie. Stopzetten van smerige
kolencentrales. Meer groen, behoud van de natuur.

Zelfstandigheid t.o.v. andere overheden.

Mijnbouwschade! Over het grote onrecht ons aangedaan door IMG en NCG en NAM en
overheid. De provincie is te weinig zichtbaar? IMG is vooral bezig met redenen te zoeken om
schade af te wijzen. Ongestraft door een groot aantal juristen kan deze instelling van de
overheid zijn praktijken uitvoeren!

Energietransitie, Toerisme, Luchtvaart, Zeevaart, Mijnbouw, Landbouw en Veeteelt, Openbaar
vervoer, Klimaat, Milieu, Natuur, Circulaire economie, SDG-doelen.
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Leefbaarheid Gasdossier Werkgelegenheid

Milieu, klimaat

De gevolgen van de gaswinning. Vreemd dat dat onderwerp ook nergens terug komt in de
voorbeelden..

het gasdossier

Leefbaarheid dorp Aardbevingsproblematiek Dorps initiatieven

Er is in elk geval één onderwerp waar de provincie een hele dikke onvoldoende scoort, en dat is
in het gasdossier. Laat dat nu juist het onderwerp zijn waar ik veel interesse voor heb.

Ruimtelijke plannen die mijn leefomgeving raken

Landbouw veehouderij

Agrarische sector/landbouw

Aardbevingsproblematiek, energietransitie, arbeidsmarkt, die verrekte windmolens die ons open
landschap compleet verkrachten, cultuur

Vluchtelingenprobleem, opvang , begeleiding van asielzoekers. Hoe ga je met deze mensen
om. Het probleemvanTer Apel ( Veilige Landers). ( Heb zelf jarenlang in de beveiliging in Ter
Apel en andere locaties gewerkt en kritisch gekeken naar eigen en groepsgedrag binnen de
groepen.

Fietspaden, ruimte, natuur

Verdeling van geld tussen stad en ommeland

Woningbouw...infra..recreatie en natuur

Klimaat

Aardbevingsschade

Energietransitie Leefbaarheid kleine dorpen Gevolgen gaswinning Natuur

Leefomgeving

Natuur, gemeentelijke schaalverkleining

Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Samenwerking Noordelijke Overheden, Regio Groningen-
Assen, Topdutch

Aardbevingen, milieu, windmolens, malafide grondaankopen, gedeputeerden die aan de hand
van Den Haag lopen in de hoop op….

Ruimtelijke ordening, subsidies, energie, landschap.)

Windmolens en behoud uitzicht en licht vervuiling. Jaren geleden was het hier nog donker.. Nu
worden we de grootste lichtvervuiler.. Ik slaap goed en wil dat zo houden

Leefbaar houden van dorpen

Vergunningen, bekendmakingen

Bereikbaarheid, leefbaarheid

Gemeentezaken woon en leefomgeving
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Verkeerssituaties, groenvoorziening, infrastructuur (verkeer, telecom), OV, bouwvoorschriften,
woningbouwplannen, energietransitie.

Ruimtelijke ordering an verkeer.

Gas winning, plaatsing van windmolens en zonneparken. De versterking in het
aardbevingsgebied. Natuurbeleid en woningtekort.

Vluchtelingen opvang Armoede Werkgelegenheid Subsidies

Inrichting landschap, energietransitie (windmolens, zonneparken op land), recreatie en
toerisme, wegen en waterwegen, beleid tav boeren (bestrijdingsmiddelen, glyfosaat!,
kunstmest, bioindustrie) inperking macht grote derde partijen als projectontwikkelaars,
duurzaamheid, leefbaarheid

De grote besluiten die lange termijn gevolgen hebben. Voorbeeld: wie haalt het in zijn hoofd om
midden in de grootste verbouwing die Nederlandse gemeenten voor de kiezen krijgen (de
versterkingsoperatie) de fusie van gemeenten erdoor te duwen? Ook die fusies waar geen
draagvlak voor was. Het zijn zeer verstrekkende beleidskeuzes die worden opgelegd en die
ertoe leiden dat die gemeentes met zichzelf bezig zijn op een cruciaal moment. Niet in het
belang van inwoners. Niet goed doordacht.

provinciale wegen, openbaar vervoer, bereikbaarheid in het algemeen, wonen en ruimte
indeling, natuur, landbouw, cultuur en maatschappij, recreatie of de energietransitie.

Vergroening en verduurzaming Aarbevingsbeleid

Provinciale wegen, openbaar vervoer, energie transitie, de gas problematiek, recreatie, natuur
en landbouw, wonen en leefbaarheid dorpen.

Energietransitie en gevolgen voor het landschap.

Omgeving/natuur beleid/wonen ( waar bouwe)

Aardbevingsproblematiek, de energietransitie, de leefbaarheid en krimp en de bestuurscultuur

Wonen bouwvergunningen recreatie

Ruimtelijke ordening, natuur en landbouw, gasdossier, etc.

Gaswinningsproblematiek

wonen en ruimte, toerisme, cultuur, natuur etc

Gaswinning, mijnbouwschade, windmokens, zonneparken, lobbybeleid richting den haag,
datacenters, gifgebruik landbouw, toezicht milieuvergunningen, bouwen in natuur, lozen in
oppervlaktewater, provinciale opcenten, openbaar vervoer, herindelingen.

beleid en beleidsvorming, zie eerder reacties op de terreinen van taken van GS en PS,
onderzoek. Landbouw en Natuur, Ruimtelijke ordening en w.o wonen en water. Vergunning
aanvragen door derden en of ontgeffingsaanvragen w.o Wnb dienen openbaar en gepubliceerd
te worden, ook op de website, naast Overheid.NL. Het is nu niet mogelijk je te abonneren op
o.a boevengenoemde onderwerpen bij Overheid.NL voor deze onderwerpen omdat veelal het
woonadres als uitgangspositie gekozen wordt en niet de gehele Provincie. Het is werkelijk van
de zotte anno 2021 dat als voorbeeld bij elke (nieuw gevormde gemeente) de besluiten* oude
en nieuwe en kaarten van het ""buitengebied ""moeten worden opgevraagd met veel werk en
totaal verschillende uitkomsten.

Diverse
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alles wat er in de omgeving is gebeurd en gaat gebeuren

Duurzaamheid (Frans burgerpanel zou ook op Provinciaal niveau kunnen, net als in
Amsterdam).

Wonen en leefbaarheid.

Veiligheid in de stad,provincie. Gebeurtenissen, veranderingen.

Natuur en landschap, burgerinitiatieven, kleinschalige landbouw, klimaat

Leefbaarheid en kunst en cultuur

Meerdere van van onderstaande voorbeelden

inrichting infrastructuur, bouwplannen woningbouw, windmolens en (alternatieve) energie,
maatschappelijke kwesties (leefbaarheid kleine dorpen), aardbevingsproblematiek,

Landbouw

Natuur cultuur prov wegen recreatie

Energie en milieu

..

Wegen, wonen, energie en ruimte gebruik. Waterwegen daar waar ze wegen kruisen=bruggen

Gaswinning, aardbevingen veiligheidbeleid, wegen aanleg en verkeersveiligheid.

De effecten van provinciaal beleid op landschap, wonen, cultuurhistorisch erfgoed.

Ruimtelijke ontwikkelingen; verhouding Stad - Ommeland; samenwerking drie(vier) noordelijke
provincies; één mond richting Den Haag

Hernieuwbare energie

Bereikbaarheid, leefbaarheid en krimpregio's.

Landbouw, natuur, energie en toerisme

Aardbeving problematiek, energie bv zonnepanelen, windmolens. Natuur beheer

Democratie: zoals Vernieuwend referendum (zie eerder antwoord);

Energie, ruimtelijke ordening

Provinciale wegen en veiligheid. Fietsroutes door de provincie.

Klimaat Windmolenparken Gaswinning problematiek Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toerisme, geldstromen, aardbeving

Gezonde Leefomgeving

Energie Burgerberaad Cicculaire economie Alval

duurzaamheid

Vooral landbouw,energietransitie en cultuur en maatschappij

alle onderwerpen behalve provinciale wegen zijn relevant voor mij

Infrastructuur met name wegen
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Planologische kwesties

Natuur, landbouw, energietransitie

Natuurbeleid

economie, ruimtelijke ordening

Wonen en ruimte indeling, (stads-)ontwikkeling

Omgevingsontwikkeling + sociale projecten + verduurzaming

Open bestuur

Alle hieronder genoemde onderwerpen

X

X

-

X

Nvt

-

.

.

NVT
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In welke gemeente woont u?

Inwoners

Groningen

Eemsdelta (voorheen Loppersum)

Het Hogeland.

Vlagtwedde

Westerkwartier

Groningen

Groningen

Groningen

Gemeente Eemsdelta.

Midden Groningen

Midden-groningen

Eemsdelta

Westerkwatier

Westerkwartier

Eemsdelta, v.h. Delfzijl.

Groningen

Groningen

Groningen

Het hogeland.

Groningen

Eemsdelta

Eemsdelta

Groningen

Midden-Groninge

Groningen

Eemsdelta

Stadskanaal.

Eemsdelta

Groningen

Westerkwartier
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Eemsdelta

Het Hogeland

Midden-Groningen

Westerkwartier

Midden-Groningen

groningen

Groningen

Groningen

Midden Groningen

eemsdelta

Oldambt

Groningen

Groningen

Westerwolde

Het Hogeland

gem. Westerkwartier

Groningen

Het hogeland

Groningen

Veendam

Westerkwartier

Oldambt

Groningen

Eemsdelta

Oldambt

Groningen

groningen

Westerkwartier

Groningen

Groningen

oldambt

Midden Groningen

Westerwolde
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Groningen

Groningen

Westerwolde

Grunn

hogeland

Groningen

Westerkwartier

Groningen

Groningen/ Onnen

Oldambt

Groningen

Hogeland

Oldambt

Het Hogeland

Groningen

Loppersum (eemsdelta)

Groningen

Groningen

Midden-Groningen

Westerkwartier

Voorheen Westerwolde, sinds kort in Veendam.

Midden Groningen

Groningen

WERWREF

groningen

Glimmen

Westerkwartier

Midden Groningen

Groningen

Westerkwartier

Westerkwartier

Westerkwartier

Westerkwartier
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Hogeland

Westerkwartier.

Beerta helaas gemeente Oldambt daarvoor helaas Reiderland

Midden Groningen

Westerkwartier

Midden Groningen

Hellum

Groningen

Midden groningen

Midden Groningen.

Groningen

Hogeland

Westerwolde

Oldambt

Hogeland

buiten provincie groningen

Het Hogeland

stadskanaal

Groningen

Groningen

Groningen

Groningen

Westerkwartier

Het Hogeland

Westerkwartier

Stadskanaal

Groningen

Midden-Groningen

Westerkwartier

eemsdelta

Eemsdelta

Westerkwartier

Westerkwartier
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Eemsdelta

Westerkwartier

Stadskanaal

Groningen

Pekela

Hogeland

Westerwolde

Het Hogelandgeen idee

Pekela

Midden Groningen

Eemsdelta

Midden-Groningen

Midden Groningen

Groningen

Stadskanaal

Delfzijl

Eemsdelta

Oldambt

Groningen

oldambt

Veendam

Groningen

Groningen

Westerwolde

Appingedam, thans Eemsmond

het Hogeland

Midden Groningen

Eemsdelta

Buurgemeente Groningen in regio Groningen-Assen .. daardoor direct belanghebbende van
Provinciaal beleid in Noord Nederland, alsmede de meer dominante rol van de gemeenten
Groningen en Assen in de regio. ( bv vanuit uitvoering Regio GA of aandeelhouderschap GAE )

Groningen

Haren
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Groningen

Eemsdelta

Eemsdelta

Groningen (Stad)

Westerkwartier

Hogeland

Groningen

Hogeland

Groningen

Groningen

Eemsdelta

Stadskanaal

Groningen

Groningen

Eemsdelta

Groningen

Veendam

Haren

Groningen

Eemsdelta

Eemsdelta

Hogekand

Oldambt

Groningen

Groningen

Gemeente Groningen

Groningen

Het Hogeland.

Eemsdelta ( Loppersum)

Westerkwartier

Hogeland

Groningen

Groningen
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Eemsdelta

Hogeland

Groningen

Eemsdelta

Eemsdelta

Het Hogeland

Eemsdelta

Eemsdelta

Groningen

Groningen

Groningen

Oldambt

groningen

Groningen

Stadskanaal.

Groningen.

Het Hogeland

Eemsdelta

Oldambt

Midden-Groningen

Westerkwartier

Westerwolde

Westerkwartier

Oldambt

Groningen

Eemsdelta

Westerkwartier.

Groningen

Eemsdelta

Hogeland

Groningen

Groningen

Hogeland
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Groningen

Groningen

Groningen

Oldambt

Groningen

Groningen

Groningen

Eemsdelta

Kiel Windeweet

Groningen

Westerkwartier; dorp Grootegast

Groningen

Groningen

Groningen

groningen

Groningen

Groningen

Groningen

Groningen

X

X

-

.
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Welke onderwerpen heeft u in deze vragenlijst gemist en kunt u hierover
een toelichting geven?

Inwoners

Hoe de provincie haar inwoners kan ondersteunen en zo vroeg mogelijk kan betrekken bij
beleidsvorming.

Op welke wijze wordt de toegang tot het provinciaal bestuur vorm gegeven. Waar moet je voor
wat zijn

te veel

Ik vraag mij af of mensen überhaupt weten wat de provincie doet en wie de bestuurders zijn. Ik
denk dat het bestuur niet erg zichtbaar is maar de interesse ook beperkt is.

niks gemist

Ik miste het onderwerp hoe d provincie omgaat met adviezen van (bijvoorbeeld) de Noordelijke
Rekenkamer; de adviezen van wetenschappers van de RUG (universiteiten, denkfora) op tal
van beleidsterreinen; hoe de Statenleden communiceren met de burgers (ze zijn nu
onzichtbaar); het onderwerp afleggen van verantwoording.

De rol van de ambtenaar

geen idee.

Te veel om op te noemen.

= opkomen en strijden voor typisch Groninger belangen - zie bijv. in het gasdossier het zijn van
loopjongen voor Den Haag, de laconieke en weinig betrokken houding daarin = rond
energietransitie (windmolens en zonneparken) - het enkelvoudig denken daarbij van de
verantwoordelijk gedeputeerde, de houding van 'het doel heiligt de middelen'

Ik zou graag meer deskundigheid zien in de raad en college

Lijst is identiek aan die van het gemeentelijk onderzoek. Weer een teken aan de wand.

Hoe krijg je de juiste mensen op het pluche, want pluche corrumpeert. En dan gaat het niet
alleen om geld maar ook om meerder eer en glorie van die hen die hebben plaatsgenomen op
dat pluche daarbij een gebrek aan gevoel voor verantwoordelijkheid aan de dag leggend. Het
volbouwen van ons prachtige provincie met windmolens en zonneparken is niks anders dan
naar voren halen van groot verdriet onder de bevolking. Het is maar de vraag of de zeespiegel
zover stijgt en wanneer dat zo is zullen we moeten adapteren. Ons goed laten informeren door
echt onafhankelijke onderzoekers die niet bepaalde politieke/maatschappelijke stroming
aanhangen is van wezenlijk belang. We hebben tijd genoeg om ons voor te bereiden maar
praat de burger geen angst aan maar begeleidt hem/haar met perspectief naar een "nieuwe
tijd". Dan pas ben je Bestuurder met een grote B

Beleid bijdrage gemeente aan Dorpsbelangen/ wijkraden.

Aardbevingen, lijkt mij het belangrijkste dossier.

Positie van de politiek

Zelf reflectie van de overheid.

Aardbevingsschade
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?? het lijkt wel een klaag lijstje. Toch wil ik zo niet over komen. ik ben een proactieve inwoner
en ben mijn cirkel van invloed kwijt op politiek vlak. ik maak me grote zorgen voor de toekomst
van onze jeugd die nu geen idee heeft wat politiek nu voor hun later betekend. Hoe krijg je ze
mee als politiek zo ingewikkeld is (geworden)? Ik hoop dat mijn machteloosheid aandacht krijgt
in deze vragenlijst. Wel willen maar niet weten hoe en waar en met wie!

Tegengaan populisme

Eerlijkheid en corruptie van het provinciebestuur. Toelichting: besluit windmolens, brief van een
gedeputeerde naar Den Haag om een motie niet uit te laten voeren inzake aardbevingsdossier,
Besluiten zonneparken, wegduiken voor boze boeren en ze daarna vervolgen, Oren laten
hangen naar Den haag, grondtransacties in de Eemshaven. Kortom het doet niet onder voor
een Oostblok land.

Niets

abc

Oprechte interesse en het idee iets te verbeteren.

wat mij betreft niets gemist

Is vrijheid van stoken (houtkachel, pelletkachel, vuurkorf) belangrijker dan de gezondheid van
de buren?

niets

Geen tijd meer voor

onderzoek naar het gedrag in de huidige democratische omgeving, stemt u, bent u lid van een
politieke vereniging, etc. maar goed ook enquete makers zijn gevangen in de kaders van de
huidige tijdsgeest waarin het belang van coherente besluitvorming op de verschillende dossiers
of uberhaupt het hebben van verstand ter zake van ondergeschikt belang is, als je je gevoel
maar kunt laten spreken zullen we maar zeggen, allemaal lui die een paar jaar geleden nog
omdenker waren maar zich nu hebben aangesloten bij de schier oneindige rij van verbinders

N

Eerlijkheid en zelfkennis.

niets

Bestuurlijke stroperigheid. Doorlooptijd besluitvorming, samenwerking Rijk en Gemeentes.

Scholen/leerlingen

Waarom luisteren de ambtenaren van de prov nietnaar de inwoners, maar doen ze of ze heilig
zijn en alwetend. Bar slecht!

Natuur

ragtq435gq

ziekenhuiszorg ( stevig voor het nieuwe ziekenhuis in Scheemda: een prima voorziening), maar
vooral gaswinning en schadeherstel: het afvinken van de "gevallen" heeft geen enkel effect:
aanhoudende sores zonder perspectief voor groot deel van de burgers! Meer dan 10 jaar
ellende en geen enkel zicht op een oplossing! Afgezien van twee boegbeelden, die jarenlang op
de voorgrond traden en inmiddels alles voor zichzelf voor elkaar hebben gekregen en dus nu
nooit meer hoort, ken ik niemand in mijn grote netwerk die echt is geholpen! Maar ook deze
opmerking zal weer ongemerkt worden gewist.
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De lijst van projecten die ondanks tegenspraak van de bewoners er doorheen zijn gedrukt. Er is
nooit sprake van inspraak, het is informatie betreffende reeds besloten projecten. Verbaast het
u nog dat het vertrouwen in de overheid zo goed als nihil is ?

wat gaat provincie doen om wantrouwen burger weg te nemen ? overheid is in alle lagen een
onbetrouwbare partij in Den Haag is niet de waarheid spreken heel normaal en ook in provincie
en gemeente is men vooral druk met zichzelf de overheid is er voor de burger niet omgekeerd

eigen rol provincie

Het waren duidelijke vragen.

fusie van gemeenten een schande evenals het wegbezuinigen van de ziekenhuizen en eer 1
voor terug alles is in de vermaledijde randstad weg ermee een hsl lijn naar Bremen en Hamburg
niks lely lijn weg ermee geen extra huizen voor opvang hollandsche mensjes heb ik niets aan

Hoe wordt gedacht over beloning/compensatie van de betrokkenheid in de deelname aan
beleidsvorming door inwonerparticipatie.

N.v.t

Over grote debacles zwijgen politici graag. Ambtenaren mogen discussie/debat organiseren.
Frustratie volk moet eruit. Daarvoor liever debat dan revolte, want de Groninger houdt zich van
nature te lang stil.

Maak uzelf goedkoper. Zo verdienen de gedeputeerden, met respect, veel te veel.

Ik heb nog een aanvulling bij de zichtbaarheid van PS. Voor mij is onvoldoende inzichtelijk waar
PS zich mee bezig houdt op dit moment. Het is vvor mij een black box.

Aardbevingsproblematiek. GS eb de CdK hebben hier grote steken laten vallen. Hoe is het
mogelijk dat gedeputeerde Staghouwer de eer niet aan zichzelf houdt en dt geld idem voor de
CdK.

Een vraag als: "Hoe goed bent u op de hoogte van wat de provincie doet?", want veel mensen
hebben daar helemaal geen duidelijk beeld van. vOOr mij zweeft de provincie ergens tussen
gemeente en het rijk, maar geen idee wat ze doet. Ik weet het toevallig een klein beetje omdat
een goede vriend bij de provincie werkt.

Minder stroperige statenvergaderingen! Duidelijker gezamenlijk optrekken om dingen mogelijk
te maken. Trots op wat er wel is minder wat ons scheidt.

Speerpunten provincie Visie op langere termijn

overal waar ik neutraal heb geantwoord kan ik eigenlijk niet antwoorden omdat ik niet genoeg
weet

Het betrekken van de jeugd. (de toekomst)

Niets

Parkeerbeleid Verkeersbeleid

Voorlopig geen
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ook klachten mogen beter behandeld en serieus genomen worden. Voorbeeld, ik heb
gemeentelijke parkeerplaats naast mijn woning en aangrenzende tuin. heb al tig keer mails
gestuurd en gebeld dat hier op deze parkeerplekken stootblokken moeten komen. Ik zit met
schade aan mijn huis en schutting en niemand die het betaald natuurlijk en ik zit met de schade
en kosten . heb nog nooit feedback gekregen en er is nog nooit iemand komen kijken. stel je
voor dat jullie hier geld als gemeente moeten uitgeven. Ik wordt niet serieus genomen echt
belachelijk. Er is door een ambtenaar 1 keer gezegd dat ik de schade op de mensen moet
verhalen die er tegenaan rijden, echt super dom antwoord want denk maar niet dat iemand een
briefje achterlaat ofzo ( dat is de maatschappij van tegenwoordig). en dit speelt nu al 8 jaar lang
en ik heb nog steeds schade en zelf geen geld om het te laten maken dus bedankt gemeente
groningen!

Grens overschrijdende samenwerking/aktiviteiten

Moge duidelijk zijn

Openheid van de Staten. Ze vertegenwoordigen de inwoners, waaruit zou dat dan moeten
blijken. Maak toch eens een vuist naar den Haag.

Overheid moet dienstbaar zijn aan de burger, en besluiten ook buiten de PS verantwoorden.

Mijnbouwschade! Onze provincie gaat ten onder aan de gaswinning. Bewoners worden ziek van
de stress! Dit alles met medeweten van de provincie.

Stellingen in vraag over communicatie te suggestief en onvolledig. Zijn Statenleden en leden
GS bereid op korte termijn een breed gedragen participatieverordening op te (laten) stellen en
aan te nemen als leidraad voor toekomstig beleid ? Wezenlijk om afdoende te kunnen
participeren voor inwoners bij overheden naast raadsleden en statenleden in de representatieve
democratie. Slechts meepraten en luisteren op informatie- of voorlichtingsbijeenkomsten is
zinloos. Herstel van vertrouwen in politiek en overheden heeft veel meer nodig.

Hoe de provincie in het recente verleden is omgegaan met de mening van de inwoners van de
gemeente Haren.

Gaswinning

waarom bij 6 geen vak met opmerkingen? Ik vind de CdK niet functioneren. Hij komt niet op
voor de inwoners van onze provincie, zeker niet in het gasdossier. Snoert kritische statenleden
de mond, en maakt een fatsoenlijke discussie niet mogelijk. De coalitie hangt de oren naar Den
Haag en sluit de gelederen net als bij de landelijke politiek. Een grote schande. Gasdossier
verdeelt over vier gedeputeerden, belachelijk. En ook de gedeputeerden komen niet op voor de
inwoners in het gasdossier.

Afhandeling schade en versterking als gevolg van gaswinning. Daar gaat heel veel geld in om.
De voortgang is bedroevend. Provincie en gemeenten geven niet het idee dat ze aan het stuur
zitten en dat ze besluiten nemen die bewoners verder helpen. Het bestuursakkoord is daar een
goed voorbeeld van. Het meest recente Statendebat over de gaswinning (over de brief van
gedeputeerde Staghouwer aan EZK) was een voorbeeld van oude bestuurscultuur. Het was
een kopie van de nietszeggende debatten die al jaren worden gevoerd in de Tweede Kamer
over schade en versterking. Een democratie onwaardig.

De hele agrarische sector

Niets

Meer duiding waarom de burger (on) tevreden is over de huidige communicatie en het college
danwel ambtenarenapparaat
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Groningen wordt ontwricht door de gevolgen van de gaswinning. Dat dit in deze vragenlijst
helemaal niet aan de orde komt is een blunder. Het is het meest actuele en ingrijpende thema
dat onze levens beheerst. Onbegrijpelijk dat het hier ontbreekt.

Relatie staf Groningen en de buitengebieden

Verantwoording van de provincie aan de burger.

Integriteit bestuurders

Bestuurscultuur

Het verbaast mij hoe de provincie Groningen zich laat schofferen door Den Haag bij de
aardbeving problematiek. De regenteske manier waarmee de bevolking wordt gekoeioneerd
spiegelt zich aan de onderdanige houding naar Den Haag. Daarnaast schiet ook de provinciale
aanpak van de aardbeving problematiek tekort: niet effectief, veel wegsijpelen van geld naar
consultants. Kortom, de kwaliteit van het openbaar bestuur staat ter discussie.

Inzicht in de politiek in het provinciebestuur, zoals mij dat geboden wordt in het
gemeentebestuur en landsbestuur

De aardgasproblematiek

Energietransitie en gevolgen voor woon / leefomgeving.

De lijst blijft wat amorf als het gaat om het onderscheid Staten, gedeputeerde staten, CdK en
ambtelijke organisatie.

waar kan ik aansluiten bij panels, waar kan ik in gesprek zijn met de Provincie in plaats van
alleen wanneer het de Provincie uitkomt

Veel

Het lijkt mij plezierig als ook functioneel toe daartoe specifiek uitgenodigd te worden gezien ook
een lopende klacht tegen twee gedeputeerden en het slechts ontvangen van een bericht van
ontvangst..........................

De vraag waar meer ruimte gegeven zou moeten/kunnen worden bijvoorbeeld woningbouw en
dan ook in het buitengebied.

Hoe gaan jullie inwoners betrekking bij deze vernieuwing?

aardbevingsproblematiek - dit is en blijft een groot probleem en de aanpak is nog steeds
dramatisch. NCG en Instituut Mijnbouwschade zijn bureaucratische monsters. Afhandeling
aardbevingsschade verloopt zeer slecht.

..

De vraag denkt u dat de provincie echt naar u luistert?

Het dichten van de welbekende kloof. Bepaalde groepen zijn afgehaakt omdat ze geen invloed
en zeggenschap meer hebben. Met name praktisch opgeleiden en (werkende) armen zijn hun
geloof in de politiek verloren. Inclusie heb ik gemist in deze enquête. Die afgehaakte groep
neemt niet eens de moeite om dit in te vullen.

Prima

Of de provincie burgers uit wil nodigen om mee te praten op informatie avonden

X
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Geen

geen idee
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Geen

Nvt

Geen

geen

Geen

PS

De kwaliteit van de beleidsontwikkeling en -evaluatie en de weerspiegeling daarvan in de
stukken die PS te behandelen krijgt. Het gebeurt nogal eens dat de meeste tijd van de PS-
vergaderingen wordt besteed aan het duidelijk krijgen waar het nu precies over gaat, wat de rol
van de provincie precies is, en wat de gevraagde besluiten concreet voor gevolgen gaan
hebben.

GS

Geen

Ambtenaren

Vormen van directe democratie meer uitdiepen. Welke vormen en welke zijn belangrijk?

Stand van zaken, hoe functioneert de provinciale democratie in Groningen vergeleken met
andere provincies. Wat kunnen we van elkaar leren.

de focus van deze enquete ligt op de knuffelburgers die assertief, rijk en communicatief zijn.
Kortom degenen die de kanalen al weten te benutten; deze mensen vinden hun weg al wel. De
vraag is (ik heb er geen antwoord op) hoe je de buitenstaanders kunt bereiken: armen,
gekleurden en inwoners van sociaal zwakke wijken. De PVV en forumstemmers en de niet-
stemmers. Daar moet over worden nagedacht

zou het niet weten

Het klimaatakkoord en het corona tijdperk spelen een grote rol en gaan voor zekere
veranderingen zorgen hoe wij met elkaar tot goede doelstellingen kunnen komen, de uitdaging
is groot maar zeker te doen!
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De relatie tussen bedrijven en de provincie. Welke bijdrage kan een burger zelf leveren aan het
provinciebeleid? Bijvoorbeeld welke inheemse boom kan ik zelf planten om ook bij te dragen
aan de vergroening, kan ik daar als inwoner subsidie voor krijgen of bij welk initiatief die
subsidie heeft ontvangen kan ik daarvoor aankloppen.

Moeten wij niet ons inwonersbestand in beeld krijgen? zodat daar onze dienstverlening (en bv
ook de communicatie) meer op afgestemd kan worden?

De plaats van de provincie in de samenleving. Taken.

De verhouding tussen de korte en de lange blik. Dus: hoe neem je burgers mee in collectief
denken met het oog op de lange termijn? Het is veel meer dan hier en daar een stem ophalen.

De rol van Europa, Europees beleid is van enorme invloed op provinciaal beleid maar burger
lijkt daar nauwelijks zicht op te hebben

Ik heb niets gemist.

Wat is er allemaal gebeurd n.a.v. al die eerdere onderzoeken (waar je nooit meer iets over
hoort)?

De betrokkenheid van burgers zij zaken die in niet democratische samenwerkingsverbanden
aan de orde komen (bv. Regio Groningen-Assen). De betrokkenheid van burgers bij zaken in de
provincie waar het Rijk de coördinatie heeft (bv. gaswinning, energie-infrastructuur, De
Wadden).

M.b.t. democratie - Groningen had ik graag vragen willen zien m.b.t. welke onderwerpen er nog
democratische keuzes zijn te maken in Groningen. Welke keuze vrijheid is er nog naast
landelijke en Europese beleidslijnen. Denk aan het dossier windmolens (n.a.v. docu tegenwind)

- manieren om de provincie als aanspreekpunt/loket te verbeteren

Binnen de organisatie wordt gesproken over het 'van buiten naar binnen werken'. Ik mis
onderwerpen over hoe men omgaat met feedback van inwoners en hoe dat verbeterd kan
worden

Invloed van de politiek (coalitie) op inzet personeel en middelen.

In algemene zin merk ik graag op dat er volgens mij ook al veel goed gaat in Groningen. Dat
inwoners soms wellicht niet actief lijken op het gebied van participatie/communicatie, kan ook
komen omdat veel goed gaat/goed geregeld is in de provincie. Daardoor is er wellicht minder
noodzaak/prikkel om in actie te komen als inwoner.

Ik mis de vraag: "Kunt u zich vinden in het steeds maar weer reorganiseren?" Mijn antwoord
zou dan zijn: "Helemaal niet". Pak dat wat niet goed gaat aan, maar belast niet de hele
organisatie er mee.

hoe betrek je jongeren bij de samenleving en de politiek? Klimaatproblematiek? Multiculturele
samenleving?

Invloed van de provincie op het landelijk beleid. (lobby o.a.)

Dat Provinciale Staten en GS ook samen moeten optrekken. Het is nu teveel wij tegen zij,
waarvan een polariserende werking uitgaat. Hierdoor verliest de burger zijn vertrouwen in de
politiek. Met name PS moet deze kritiek zich aanrekenen.

vragen over de mogelijkheden om op een andere manier dan de huidige, te laten zien wie wij
zijn en waar we voor staan. En dan vooral vragen over hoe we in deze tijd aansluiting en
draagvlak kunnen krijgen bij de Groninger bevolking.
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Rolverhouding provincie / gemeente. De toenemende schaalvergroting van gemeenten maakt
een hernieuwde discussie over waar exact de meerwaarde van de provincie zit betekenisvol en
urgent. Voor een gemiddelde inwoner is de provincie als bestuurskundige entiteit nauwelijks
zichtbaar. Goed intitiatief om deze enquete te houden, vraagt echter om verdieping in de
verhouding provincie gemeenten.

Luisteren en actieve positieve grondhouding zijn woorden die inhoud missen. Essentieel is
vooraf afspreken waarom je luistert en wat je er mee doet.

Transparantie in handelen van bestuurders en ambtelijke top Relevantie van de provinciale
bestuurslaag

-

geen


