
LEERNETWERK SAMENSPEL  

BURGERINITIATIEVEN EN OVERHEDEN 

U kunt zich aanmelden voor 

deze bijeenkomst vóór 28  

oktober via  

marcel.pleijte@wur.nl. Graag 

ook aangeven of u wel/niet 

blijft lunchen.  

Op korte termijn zal in een 

volgende nieuwsbrief meer 

concrete informatie beschik-

baar komen over twee andere 

netwerkbijeenkomsten. 

 

Bijeenkomst over rol van provincies bij  
burgerinitiatieven in het groen 
 

Provincie Zuid-Holland, Bureau JSO en het Tympaan Instituut  organiseren samen 

met  Alterra een bijeenkomst op donderdag 30 oktober over de rol van provincies bij 

burgerinitiatieven in het groen. Bureau JSO en het Tympaan Instituut hebben in op-

dracht van de provincie Zuid-Holland een vooronderzoek verricht naar de verschillen-

de manieren waarop provincies omgaan met burgerinitiatieven en presenteren de uit-

komsten van dit onderzoek graag aan u. Vervolgens interviewt Hetti van Hamersveld 

(provincie Zuid-Holland) Andrea Almasi (provincie Noord-Brabant) over de gekozen rol 

van deze provincie bij groene burgerinitiatieven, waarmee verschillen en overeenkom-

sten tussen de twee provincies duidelijk worden. Hierna is er een intervisie sessie voor 

provinciale medewerkers over verschillende thema’s. Tot slot is er gelegenheid om 

samen te lunchen en na te praten. 

Programma 
 

09.45 – 10.00  Ontvangst met koffie 

10.00 – 10.10  Welkom door provincie Zuid-Holland, Bureau JSO, Tympaan   

     Instituut en Alterra  

10.10 – 10.30  Presentatie JSO/Tympaan Instituut over vooronderzoek provincies 

10.30 – 11.00   Hetti van Hamersveld interviewt Andrea Almasi over ’Gemeente- 

     impuls voor groen burgerinitiatief’  

11.00 – 12.15  Intervisie sessie begeleid door Alterra 

12.15 – 12.30  Gezamenlijke terugblik en evt. vervolgafspraken 

12.30 – 13.30  Lunch en napraten 

Locatie 

Provinciehuis Zuid-Holland  

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag, 070 - 4416611 

Voor bereikbaarheid, zie volgende link: 

http://www.zuid-holland.nl/content_provincie/c_pzhcontact.htm  

Uitnodiging  7 oktober 2014 

Twaalf provincies leren van elkaar! 



 

 

Als u opmerkingen over of  

ideeën hebt voor inhoudelijke 

discussie thema’s, dan horen 

wij dat heel graag via  

marcel.pleijte@wur.nl 

 
Mogelijke discussie thema’s intervisie 
 
Voorafgaand aan de intervisie kunt u zelf thema’s aandragen. Ter inspiratie hierbij 

alvast een aantal mogelijke onderwerpen en vragen: 

 

 Wie is aan zet? 

Hebben provincies bij burgerinitiatieven een rol? Of ligt de rol bij gemeenten? 

Wat is de aanvullende rol van provincies? 

 

 Voor– en nadelen verschillende aanpakken 

Wat zijn voor– en nadelen van een directe, indirecte of geen betrokkenheid van 

de provincie bij burgerinitiatieven? 

 

 Beleidsinstrumenten 

Welke beleidsinstrumenten kunnen provincies inzetten afhankelijk van hun rol? 

Moeten hierbij criteria worden gehanteerd voor al dan geen ondersteuning van 

burgerinitiatieven of kan het worden ‘open gelaten’?  

  

 Verankering binnen de eigen organisatie 

 Hoe kan het ondersteunen van burgerinitiatieven een organisatie-issue worden 

en niet afhankelijk zijn van een individuele ambtenaar? 

 

 Verbreden naar andere beleidsthema’s 

 Hoe kan natuur via het ondersteunen van burgerinitiatieven worden verbonden 

met andere thema’s als gezondheidszorg, leefbaarheid, landbouw, water etc? 

 

 Relatie met politiek  

Hoe kunnen ambtenaren Provinciale Staten meenemen bij hun ondersteuning 

van groene burgerinitiatieven? 

Burgerinitiatief Boermarke Essen en Aa’s 


