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Motie Van inspraak naar participatie 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 12 november 2021, 

Overwegende dat:  

o In de Groene Amsterdammer van 13 oktober 2021 het beeld van Nederland wordt 

geschetst  van een wegtrekkende overheid waardoor het vertrouwen van de burger in 

de overheid onder druk komt te staan; 

o In Zeeland vele overheidsdiensten zijn weggetrokken de zichtbaarheid van de 

overheid de afgelopen decennia is verminderd; 

o Gemeenten en provincies bezig zijn om hun nieuwe visie op inspraak en participatie 

vorm te geven, mede naar aanleiding van het feit dat de ministerraad akkoord is 

gegaan met een wijziging van o.a. de Provinciewet. Hier wordt de beweging gemaakt 

om van inspraakverordening naar participatieverordening te gaan; 

o Het betrekken van inwoners en organisaties bij diverse provinciale dossiers gebeurt, 

maar dat nog niet structureel wordt toegepast aan de hand van een duidelijke 

werkwijze en kaders ten aanzien van inspraak en participatie 

o Jongerenparticipatie als succesvol initiatief wordt ervaren en al goed is ingebed in de 

provinciale organisatie;  

o Inwoners van onze provincie steeds beter geïnformeerd zijn en willen meedenken en 

meedoen.   

Constaterende dat:  

o De Provincie Zeeland in het coalitieakkoord uitspreekt dat ‘samen verschil maken’ het  

leidend principe is waarvan uit gewerkt wordt;  

o Provinciale Staten het dermate belangrijk vindt dat inwoners, overheden, 

organisaties, instellingen en overige stakeholders participeren bij zaken die hun 

directe omgeving aangaan en bij voorbereiding van beleid;  

o Bovengenoemde gedachte een duidelijke visie en ambitie van de provincie vereist op 

participatie in combinatie met de aanstaande wetswijziging;   

o Een bottom-up benadering van Provinciale besluiten tot meer draagvlak kan leiden;  

o Ervaringen in de provinciale organisatie uit eerdere inspraaktrajecten meegenomen 

kunnen worden voor de bredere visie en uitgangspunten, ook relaterend aan 

netwerksturing;  

o Het uitdaagrecht één van de nieuwe methoden is om als overheid participatie vorm te 

geven;   
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En verzoeken Gedeputeerde Staten om:  

o Te onderzoeken of Provincie Zeeland op korte termijn mee kan doen met de quick 

scan provinciale democratie en de resultaten meeneemt in de visie op participatie;  

o Bij de Voorjaarsnota 2022 Provinciale Staten een kadernota aan te bieden om 

participatie verder vorm te geven inclusief de handvatten voor de provinciale 

organisatie; 

o De vast te stellen kadernota uitwerken in een aan PS voor te leggen nieuwe 

participatieverordening;  

o Onder andere het uitdaagrecht (Right to Challenge) zoals opgenomen in de 

aanstaande wetswijziging,  vorm te geven en online participatievormen in de 

kadernota en verordening opnemen.  Daarbij tevens  Provinciale Staten mee te 

nemen in de specifieke mogelijkheden van benadering van specifieke trajecten, ook 

wat betreft reikwijdte, tijdpad en doelgroepen 

o In de Voorjaarsnota 2022 inzichtelijk te maken wat de organisatorische en financiële 

consequenties zijn om de visie ten uitvoer te brengen.  

En gaan over tot de orde van de dag  
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