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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Beantwoording Motie 990 - Burgerberaad provincie 

Zuid-Holland

 

Geachte Statenleden, 

Op 7 april 2021 heeft u motie 990 aangenomen, waarin u GS verzoekt de mogelijkheden voor

een burgerberaad in Zuid-Holland te onderzoeken. Tijdens uw vergadering op 8 september 2021

heeft u besloten de motie met de brief van 8 juni nog niet als afgedaan te beschouwen. Er is toen

afgesproken dat er een Ronde Tafel-gesprek tussen u en een expert in burgerberaad wordt

georganiseerd. Dit gesprek vindt plaats op 30 maart 2022 met Stichting G1000.nu. Als bijlage

treft u de notitie Burgerberaad, dat u kunt gebruiken als voorbereiding op het Ronde Tafel-

gesprek.

In de notitie treft u, zoals gevraagd, een lijst met mogelijke thema’s. Mocht u ervoor kiezen een

burgerberaad te organiseren, adviseren we hieruit één onderwerp te selecteren. Dit in verband

met de doorlooptijd van een burgerberaad en de benodigde capaciteit om een burgerberaad te

organiseren.

Een aantal belangrijke afwegingen om mee te nemen zijn (zie de notitie voor een verdere

uitwerking):

  Politiek commitment. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het organiseren van een

burgerberaad. Politiek commitment betekent dat alle aanbevelingen serieus worden

genomen. Als ze toch niet overgenomen worden, zal er goed beargumenteerd moeten

worden waarom niet.

  De planning. De doorlooptijd van een burgerberaad, inclusief voorbereiding, is al gauw

9-12 maanden. Als direct na het Ronde Tafel-gesprek gestart wordt met het organiseren

van een burgerberaad, zullen de aanbevelingen rond de Provinciale verkiezingen van

2023 aangeboden worden.

  De financiën. De kosten van een burgerberaad worden geschat op €250.000. De

uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van een aantal keuzes die gemaakt worden. 

We zijn benieuwd naar de uitkomst van het gesprek.

http://www.zuid-holland.nl
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Notitie burgerberaad in Zuid-Holland


