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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2022-799006176 DOS-2018-

0001398

Onderwerp

Beantwoording motie 990 Burgerberaad Zuid-Holland

Advies

1. Vast te stellen brief GS aan PS over de beantwoording van motie 990 Burgerberaad

Zuid-Holland

2. Vast te stellen notitie Burgerberaad ter beantwoording van motie 990 

3. Vast te stellen publiekssamenvatting over de beantwoording van motie 990

Burgerberaad Zuid-Holland

Besluit GS

Wordt na de GS-vergadering ingevuld.

Bijlagen

1. Notitie burgerberaad ter beantwoording van motie 990 

2. Brief GS aan PS over de beantwoording van motie 990 Burgerberaad Zuid-Holland

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 22 februari 2022 nvt
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1 Toelichting voor het College

 

Provinciale Staten heeft GS gevraagd om met een groslijst met mogelijke onderwerpen te komen

waarover provincie Zuid-Holland een burgerberaad kunnen organiseren. In de notitie is deze

groslijst opgenomen. De groslijst is ambtelijk afgestemd. 

Op 30 maart 2022 vindt het Ronde Tafel-gesprek tussen Stichting G1000.nu en PS plaats. In dit

gesprek zullen zij beslissen of zij een burgerberaad willen organiseren. Wanneer dit het geval is,

zullen ze bespreken voor welk(e) onderwerp(en) zij dit graag zien gebeuren.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : Ambitie 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Het burgerberaad zou ingezet worden ten behoeve van de beleidsontwikkeling waarbij uitkomsten

meegenomen zullen worden bij aanpassingen van het Omgevingsbeleid en met de inzet van het

burgerberaad in ieder geval invulling wordt gegeven aan de straks verplichte participatie onder de

Omgevingswet. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 7 april 2021 is motie 990 ingediend. Vervolgens is hier op 8 juni 2021 op gereageerd middels

een brief van GS aan PS. Op 8 september 2021 heeft PS besloten de motie niet als afgedaan te

beschouwen. Vervolgens heeft er op 28 oktober 2022 een overleg plaatsgevonden met de indiener

van de motie. Op 21 december 2021 is er een lid GS-brief verstuurd aan PS met daarin het

voorstel een datum af te spreken voor het Ronde Tafel-gesprek. In de vergadering van 12 januari

2022 is deze vastgezet op 30 maart 2022.

 

3 Proces

 

Stichting G1000.nu is een onafhankelijke stichting die samen met ons een burgerberaad zal

organiseren, als de Staten beslissen dit te willen doen. Zij zal ook deelnemen aan het

Rondetafelgesprek op 30 maart, over het burgerberaad en wat dit voor ons als provincie betekent. 

PS zal geïnformeerd worden met een brief van GS en de bijgevoegde notitie. Ze zijn al op de

hoogte gesteld van het Ronde Tafel-gesprek op 30 maart met een lid-GS-brief op 20 december

2021.

 

4 Participatie en rolneming

 

Een burgerberaad past in het kwadrant van de samenwerkende overheid en valt binnen

participatievorm samenspel. De deelnemers worden willekeurig geselecteerd en met Stichting

G1000.nu zullen we zorgdragen voor een zo divers mogelijke groep.
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5 Communicatiestrategie

 

Na het besluit zal PS geïnformeerd worden middels een brief van GS aan PS over de

beantwoording van de motie. Daarnaast zal Stichting G1000.nu betrokken worden bij de

organisatie van het Ronde Tafel-gesprek, waarin besloten zal worden of er een burgerberaad

georganiseerd zal worden.

 


