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De commissie was over het algemeen tevreden dat de ‘participatie’ visie er nu ligt. De meeste fracties waren
tevreden over het Statenvoorstel, maar er werd ook gezegd: ‘de proof of de pudding is in the eating'. Het is
belangrijk om dit eens in de zoveel tijd weer tegen het licht te houden.
De commissie had verschillende vragen en opmerkingen. Waar gaat dit Statenvoorstel echt het verschil maken?
Een belangrijk aandachtspunt is de terugkoppeling. Hoe wordt gecommuniceerd wat er gedaan is met de resultaten
van een participatietraject? Wat betekent het doelgericht selecteren?
Gedeputeerde Schaddelee gaf aan dat de provincie met deze visie en leidraad de participatie binnen de provincie
verder wil stimuleren. Deze visie is zelfbindend voor de provincie en geldt niet voor de gemeenten.
Bij participatie is een open luisterende houding belangrijk. Het gaat er om dat inwoners/partijen zich gehoord
voelen. Ook is het belangrijk om terug te koppelen wat er gedaan is met de participatie. Interactie is essentieel.
Wanneer is participatie wel of niet passend? Daarvoor is een tool opgenomen in de leidraad. En met het
doelgericht selecteren wordt bedoeld dat voor het participatietraject partijen worden uitgenodigd die relevant zijn
voor het programma of project.
De controlerende taak voor de Staten op participatie kan op diverse plekken liggen. Door bijvoorbeeld het gesprek
aan te gaan met inwoners hoe zij de participatie hebben ervaren. Door bij een kaderstellend document te checken
in hoeverre er rekening is gehouden met participatie.
De commissie adviseert dit Statenvoorstel als klein debat te agenderen voor de Statenvergadering van
23 maart 2022.
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