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Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Peilen en toetsen: Tijdens deze sessie willen we 
met behulp van twee externe sprekers een 
gezamenlijke start maken om te komen tot een 
visie op participatie met als sluitstuk het 
vaststellen van een participatieverordening ter 
vervanging van de huidige inspraakverordening.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De bedoeling van deze sessie is dat er interactieve 
gesprekken ontstaan tussen de 
statenleden/woordvoerders en de twee experts 
over participatie en de kansen en dilemma’s die 
daarbij komen kijken. De statenleden kunnen de 
experts actief bevragen over dit onderwerp. 
Opbrengst van dit gesprek is idealiter een 
completer beeld bij statenleden op participatie, 
een start van een gesprek over de inhoudelijke 
visies van de statenleden op participatie en een 
beeld van welke aspecten verder moeten worden 
uitgezocht om hieraan een vervolg te kunnen 
geven.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

We willen graag dat de sessie zo interactief 
mogelijk is, met inachtneming van de corona-
maatregelen.  
 
De sprekers die we hebben gevraagd dit gesprek te 
begeleiden. Om te beginnen hebben we Liesbeth 
van de Wetering gevraagd om haar expertise te 
delen over de ervaringen met participatie in 
provincie en gemeente Groningen. Zij zal met de 
statenleden in gesprek gaan over deze praktijk.  
Vervolgens zal Guido Rijnja inzicht geven in de 
theorie achter dilemmalogica en met de 
statenleden in gesprek gaan over de dilemma’s bij 
participatie bij de overheid.    
 
Ter voorbereiding op de Statencommissie willen we 
de woordvoerders vragen vooraf aan deze sessie 
een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden 
zodat de sprekers hiermee rekening kunnen houden 
(zie bijlage). 
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https://intranet.flevoland.nl/getattachment/6af4538a-06ce-48a0-a1c9-8df72834c72f/Beeldvorming-Stroomschema.pdf
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Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

Één uur 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

In het coalitieakkoord is de ambitie verwoord om 
op een vernieuwende manier te besturen en in 
gesprek te gaan met inwoners en maatschappelijke 
organisaties. Ook in de programmabegroting komt 
dit terug. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Ja, namelijk: 
Bijlage 1: Vragen aan woordvoerders vooraf 
Bijlage 2: Leidraad dilemmalogica Guido Rijnja     

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

- Liesbeth van de Wetering is 
programmamanager Kwaliteit Openbaar 
Bestuur provincie Groningen en Gangmaker 
#StadDoetMee (gebiedsgericht werken en 
democratische vernieuwing) gemeente 
Groningen.  

- Guido Rijnja is communicatieadviseur 
Rijksvoorlichtingsdienst en bedenker van 
Dilemmalogica.  

- Projectgroep participatieverordening 
Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, gedeputeerde Smelik is aanwezig 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Statenleergang 
Omgevingswet sessie 
participatie 

December 
2020/Januari 2021 

Tweede 
beeldvormende ronde 

Februari/maart 2021 

Oordeelsvormende 
ronde 

Augustus/september 
2021 

 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Vragen aan woordvoerders participatie voorafgaand aan beeldvormende Commissie EMS 23 

september 

2657837 Ja 

Leidraad dilemmalogica Guido Rijnja tbv beeldvorming EMS 23 september participatie 2657838 Ja 

  


