
Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Behandelvoorstel Motie 763 Van Dobben de Bruijn 

(VVD) 

Kernenbeleid en participatie inwoners

.

Geachte Statenleden,

GS brief aan Provinciale 

Staten

Contact:

B. Pouw

06 11 85 77 04

b.pouw@pzh.nl

B. Ligterink

06 41 76 30 97

b.ligterink@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

5 december 2017 

Ons kenmerk

PZH-2017-623555857

DOS-2016-0003509

Bijlagen

1

Bij de behandeling van de begroting 2018 tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 8 

november jl. heeft u motie 763 aangenomen. In de motie verzoekt u ons: 

1. Het kernenbeleid te agenderen bij gemeenten en belangengroeperingen, teneinde 

gezamenlijk te bezien in hoeverre het kernenbeleid inhoudelijk verbreed en versterkt kan 

worden.

In deze brief geven wij aan op welke wijze wij de motie in behandeling zullen nemen. 

In de notitie Slimmer en Sterker Bestuur beschreven we onze behoefte om te bezien of we het 

kernenbeleid van gemeenten actiever kunnen ondersteunen. We beschouwen de motie als een 

oproep om deze behoefte verder uit te werken. Wij delen de strekking van de motie, waarin u de 

rol van participatie binnen het kernenbeleid van gemeenten, en onze rol daarbij, benadrukt.

Wij voeren momenteel dan ook een onderzoek uit naar democratische vernieuwing en 

participatie. Dit onderzoek richt zich onder meer op vormen van dorps- en wijkdemocratie, 

waardoor we kennis vergaren over hoe we gemeenten kunnen helpen bij het inhoudelijk 

verbreden en versterken van hun kernenbeleid. We brengen met dit onderzoek in kaart wat 

relevante ontwikkelingen zijn op het gebied van participatie en democratische vernieuwing en wat 

succesvolle experimenten zijn in het betrekken van inwoners bij besluitvorming en het 

kernenbeleid.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn wij voornemens een aantal acties te 

ondernemen die invulling geven aan de door u aangenomen motie 763:

 We stellen een handreiking kernendemocratie op, die wij vervolgens actief als input 

zullen gebruiken voor het agenderen van het kernenbeleid bij gemeenten. In deze 

handreiking zal aandacht zijn voor de juridische mogelijkheden voor het overdragen van 

bevoegdheden aan binnengemeentelijke organen, leggen we de nadruk op algemene 

lessen bij het betrekken van inwoners bij het kernenbeleid en laten we een aantal 

succesvolle voorbeelden zien. 
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 We organiseren rond de gemeenteraadsverkiezingen bijeenkomsten voor onder meer 

nieuwe raadsleden, waarbij ook aandacht zal zijn voor kernenbeleid en participatie;

 We zijn of gaan in het bijzonder in gesprek met meerkernige gemeenten waar 

(ambtelijke) fusietrajecten spelen. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenten in de 

Hoeksche Waard, Molenwaard, Giessenlanden, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Waar nodig voorzien wij gemeenten actief van goede voorbeelden en belangrijke lessen 

bij het betrekken van inwoners bij het kernenbeleid of doen wij in de gesprekken juist 

inspiratie op voor succesvolle voorbeelden. 

Wij zien verder overeenkomsten met de inhoud van motie 695 waarin u ons heeft opgeroepen de 

gemeenten in de Hoeksche Waard te helpen bij de vormgeving van de nieuwe gemeente en veel 

ruimte te bieden voor burgerparticipatie en betrokkenheid en eigenheid van kernen. Aan deze 

motie geven wij reeds invulling. Zo komen het betrekken van de inwoners en de identiteit van de 

kernen, mede nadat wij daarop hebben aangedrongen, expliciet terug in het gebiedsprogramma 

Hoeksche Waard. Bovendien werken wij momenteel met de verantwoordelijke projectleiders in de 

Hoeksche Waard samen om inwoners en dorpen te betrekken bij het ontwikkelen van een 

regionale omgevingsvisie en ook van een visie voor de dorpen/kernen.

Graag benadrukken wij dat de ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid momenteel nadenkt 

over hoe u zich als Provinciale Staten wil verhouden tot het onderwerp participatie en welke rol 

daarbij gevraagd wordt. Vol belangstelling volgen wij deze discussie en de uitkomsten van die 

discussie helpen ons richting te kunnen geven aan hoe Gedeputeerde Staten zich tot het 

onderwerp participatie kunnen verhouden.

Concluderend, de onderwerpen Samenwerking & Democratie komen samen binnen een 

onderzoekslijn in de tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017, die in januari 2018 door 

de Statencommissie Bestuur en Middelen zal worden besproken. Hierin lichten wij verder toe 

welke onderzoeken wij momenteel uitvoeren op het gebied van participatie, democratische 

vernieuwing en legitimiteit. In de eindrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2018 zullen wij 

vervolgens verder toelichten hoe wij ook in de toekomst invulling zullen geven aan deze 

onderwerpen en aan de strekking van deze motie. Bovendien kunnen wij u toezeggen de 

handreiking kernendemocratie toe te sturen, wanneer deze is afgerond. Vervolgens kunt u 

bepalen deze al dan niet te bespreken in de Statencommissie Bestuur en Middelen of de 

ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid. 

Wij hopen dat u erop vertrouwt dat wij het komende jaar actief deze motie zullen uitdragen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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