
LEERNETWERK SAMENSPEL  

BURGERINITIATIEVEN EN OVERHEDEN 

Graag aanmelden voor deze 

bijeenkomst vóór 24 maart via  

marcel.pleijte@wur.nl. Graag 

ook aangeven of u wel/niet blijft 

lunchen. Mocht u de uitnodiging 

willen doorsturen naar geïnteres-

seerde collega-ambtenaren, dan 

graag! 

In een volgende nieuwsbrief zal 

meer informatie beschikbaar ko-

men over andere activiteiten  

binnen het leernetwerk. 

 

Bijeenkomst over rol van provincies bij  
burgerinitiatieven in het groen 
 

Provincie Flevoland organiseert samen met Alterra een bijeenkomst op woensdag 25 

maart over de rol van provincies bij burgerinitiatieven in het groen. Provincie Flevoland is 

gastheer en Hillebrand Koning presenteert als programmaleider de werkwijze van het pro-

gramma Nieuwe Natuur (zie: http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/nieuwe-

natuur/). Vervolgens vertelt Marrit Klompe van de provincie Overijssel over een van de aan-

pakken van deze provincie (o.a. de Groene Loper: http://www.overijssel.nl/thema's/milieu/

duurzaamheid/leren-duurzaam/. Door middel van intervisie belichten de deelnemers vervol-

gens overeenkomsten en verschillen in de mogelijke werkwijzen van provincies bij groene 

burgerinitiatieven.  

In de bijeenkomst van oktober 2014 gaven deelnemers aan dat zij graag ook een funda-

menteler vraagstuk bij de kop willen pakken: hoe kunnen provincies loskomen van eenmali-

ge regelingen, pilots of projecten en burgerinitiatieven structureel verankeren in het provin-

ciale beleid en de organisatie? Een andere wens was om in te spelen op de provinciale 

verkiezingen. Na de verkiezingen van 17 maart 2015 zullen de collegeakkoorden  vorm 

krijgen. Wat kunnen provinciale ambtenaren aanreiken zodat in de nieuwe collegeprogram-

ma’s voor de komende vier jaar expliciet aandacht is voor het samenspel met burgerinitia-

tieven? Dit leidt tot het volgende programma. 

Programma 
12.30 – 13.00 uur  Ontvangst met lunch  

13.00 – 13.10 uur  Korte toelichting op programma  

13.10 – 13.30 uur  Presentatie programma Nieuwe  Natuur (Hillebrand Koning) 

13.30 – 13.50 uur    Presentatie Groene loper / duurzaam door (Marrit Klompe)  

13.50 – 14.45 uur  Intervisie sessie begeleid door Alterra 

14.45 – 15.00 uur  Pauze 

15.00 – 15.30 uur  Hoe burgerinitiatieven structureel verankeren? 

15.30 – 16.00 uur  Burgerinitiatieven in nieuwe collegeprogramma’s?! 

16.00 – 16.15 uur  Thema’s en wensen voor vervolgbijeenkomst 

 

Locatie: Provinciehuis Flevoland 

Uitnodiging  19 februari 2015 

Twaalf provincies leren van elkaar! 

http://www.overijssel.nl/thema's/milieu/duurzaamheid/leren-duurzaam/
http://www.overijssel.nl/thema's/milieu/duurzaamheid/leren-duurzaam/


 

 

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  
 
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 en bestuur 

Hoe kunnen ambtenaren PS en GS meenemen bij hun ondersteuning van 

groene burgerinitiatieven? 

Burgerinitiatief zorgt voor fruitbomen in nieuwbouwwijk van Oldekerk 


