
INTERVISIE ROL PROVINCIES 



KEUZE THEMA’S INTERVISIE 

1. Wie is aan zet? Welke rollen hebben provincies? 
 

2. Voor- en nadelen van verschillende provinciale aanpakken? 
 

3. Beleidsinstrumenten? 
 

4. Verankering binnen eigen organisatie? 
 

5. Verbreden naar andere beleidsthema’s? 
 

6. Relaties met politiek? 
 

7. Andere onderwerpen, namelijk...... 
 



1. WIE IS AAN ZET?  
 

 Hebben provincies bij burgerinitiatieven een rol?  

 

 Of ligt de rol bij gemeenten?  

 

 Of bij anderen, zoals vereniging kleine kernen?  

 

 Welke aanvullende rollen hebben provincies? 



2. WAT ZIJN  VOOR- EN NADELEN 
VAN VERSCHILLENDE PROVINCIALE 
AANPAKKEN?  
  

 Wat zijn voor– en nadelen van een directe, indirecte of geen 
betrokkenheid van de provincie bij burgerinitiatieven?  

 

 Hoe zijn de afzonderlijke aanpakken van de provincies te typeren? Als 
direct, indirect of geen betrokkenheid? 



  Indirecte rol Directe rol Geen rol 

    Overheidsparticipatie Co-creatie Burger-participatie   

Zuid Holland Netwerkend werken Pilots Leren door doen: 
o Wollefoppengroen 
o Fed. Broekpolder 

??     

Noord 
Brabant 

Leernetwerk gemeenten 
Subsidieregeling gemeenten 

        

Gelderland CoP gemeenten & 
voedselinitiatieven 

Prijsvraag  
www.isdenatuurookvanjou.nl 
(afgeketst) 

  In lopende 
gebiedsproces-sen via 
IVN 

Overijssel Overijssels bestuur 20xx  
Jij&Overijssel 

  Groene 
Loper??? 

 Groene Loper???   

Limburg Ondersteuning VKKL 
 
 

        

Noord 
Holland 

 
 
  

      

Flevoland  
 
  

       
  

Groningen  
  

  
 
 

      
 



VOORDELEN 

Voordelen directe betrokkenheid:  
 netwerkend sturen = samenwerken. Directe interactie mogelijk; co-creatie, 

gezamenlijk eigenaarschap; 

 kunnen inspelen op belemmeringen, bijvoorbeeld van juridische aard 

Voordelen indirecte betrokkenheid: 
 andere partijen meenemen in het gedachtegoed zoals gemeenten of 

meegenomen worden als provincie door andere organisaties (zoals VVKL); 

 minder tijd kwijt door intermediair. Je hoeft niet over elk initiatief contact te 
onderhouden 

Voordelen geen betrokkenheid: 
 inzet op zelfredzaamheid door burgerinitiatieven 

 



NADELEN 

Nadelen directe betrokkenheid: 

 je zult zelf ook actief moeten zijn, anders komen 
burgerinitiatieven als een boomerang naar je eigen organisatie 
terug (denk aan Gelderland). Bestuurlijk en ambtelijk moet je 
burgerinitiatieven dus goed verankerd hebben; 

Nadelen indirecte betrokkenheid: 

 intermediairs worden afhankelijk van je; Met wie doe je zaken 
binnen intermediairs? Zijn personen van intermediairs op hun 
beurt goed verankerd in bestuur en werkvloer van eigen 
organisatie? 

Nadelen geen betrokkenheid: 

 kansen kunnen niet benut worden om eigen provinciale doelen 
mee te koppelen. Invloedsuitoefening door provincie kan alleen 
afstandelijk: bijvoorbeeld via toelatingsplanologie.  

 



3. 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’? 
 
 ‘Informele’ Subsidies gericht op ondersteunen van intermediairs (via weekkrant etc) 

 Doelgerichte subsidies met criteria voor doelgroepen en omvang gebied; 

 Organiseren discussies/debatten en kennisuitwisseling 

 Leernetwerk voor afzonderlijke thema’s gemeenten 

 Prijsvraag 

 .... 



LESSEN: BESTUUR, AMBTENAREN, 
BURGERS? 
 Bestuur, ambtenarij en burgerinitiatieven dienen zich tot elkaar te 

verhouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 Geheel loslaten (Noord-Holland), alleen bestuurlijk (Overijssel), 
bestuur, ambtenarij en burgerinitiatieven sturen indirect, formeel 
(via subsidieregeling Noord-Brabant) of informeel (Limburg: via 
VVKL kleine subsidie voor tijdschrift). Gelderland: bestuur en 
ambtenarij te weinig voorbereid op burgerinitiatieven? Zuid 
Holland ...Flevoland? Groningen? 

 

 

 

 



LESSEN: IMPACT? 

 Wat is het bereik van de verschillende provinciale benaderingen? 
Hoeveel initiatieven worden genomen en met welke impact?  

 Zuid-Holland wel netwerkend sturen, maar via 2 pilots: hoe groot is dan 
je polsstok? Wat bereik je?  

 Komt een VVK niet verder dan een provincie?  

 



LESSEN: ZELF OF HULP? 

 Komt men in Noord-Holland door zelfredzaamheid niet verder dan met 
subsidies in Noord-Brabant?  

 



4. VERANKERING BINNEN DE EIGEN 
ORGANISATIE? 

 
 Hoe kan het ondersteunen van burgerinitiatieven een organisatie-issue 

worden en niet afhankelijk zijn van een individuele ambtenaar? 
 

 Verankeren in een bestuurlijk programma voor relatie met politiek 
(Overijssel, Noord-Brabant); 
 

 Verankeren bij meerdere ambtelijke beleidsterreinen: zorg, natuur, veiligheid 
etc 
 

 Verankeren in provinciaal beleidsinstrumentarium (subsidieregeling etc) 
 



5. 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? 

 
 Vanuit natuur die thema’s meer benaderen (verbrede van scope; niet alleen op natuur 

gericht zijn maar direct leefbaarheid en gezondheid meekoppelen; direct al minder 
‘eng’ denken dus; 

 Vanuit die thema’s zorgen dat aan natuur in tweede instantie wordt gedacht (en 
meeliften met hun beleidsinstrumentarium). 

 Zowel bestuurders laten verbreden als ambtenaren: ontschotten! 

 



6. RELATIE MET POLITIEK? 

 Hoe kunnen ambtenaren Provinciale Staten meenemen bij hun 
ondersteuning van groene burgerinitiatieven? 

  
 Breng als ambtenaren ook politici in direct contact met burgerinitiatieven en laat ze 

daarmee scoren  

 Laat zien wat voordelen zijn van het inschakelen van burgerinitiatieven voor natuur: 
wat voor natuur levert het op? Levert het besparingen op? Levert het sociale cohesie 
op? ETC, etc.   
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