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Bijlagen

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 en Subsidieplafonds 2016 in uw vergadering van 

29 juni 2016 nam uw Staten motie M - 628 (“Artikel 1 Grondwet”) aan. Daarbij verzoekt u ons “de 

mogelijkheid te onderzoeken of op of rond het provinciehuis een plaats is waar, net als 

bijvoorbeeld de Grondwetbank bij de Tweede Kamer, artikel 1 van de Grondwet in beeld kan 

worden gebracht.”

De motie geeft daarbij als overwegingen:

 Artikel 1 van de Grondwet het fundament vormt voor onze pluriforme democratische 

rechtstaat;

 Het van belang is dat de betekenis van artikel 1 van de Grondwet bij iedere inwoner van 

Nederland bekend is;

 Aan de bekendheid van artikel 1 van de Grondwet mede bijgedragen kan worden door 

de tekst van het artikel op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar te maken.

Behandelvoorstel

Wij hebben in een eerder behandelvoorstel d.d. 15 november 2016 voorgesteld om voor dit 

onderzoek opdracht te geven aan een commissie die met een plan van aanpak komt. Dit plan van 

aanpak was nadrukkelijk gekoppeld aan de verbouwing van het bestuursgebouw. 

Op 17 oktober 2018 hebben Provinciale Staten besloten in te stemmen met het voorstel van 

Gedeputeerde Staten voor de  renovatie van het bestuursgebouw. Dit heeft tot gevolg dat het 

voorgestelde plan van aanpak nog niet tot uitvoering is gekomen.

Nu besloten is tot renovatie van het bestuursgebouw zullen Gedeputeerde Staten opdracht geven 

aan de provinciale kunstcommissie voor een plan van aanpak voor het in beeld brengen van 
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artikel 1 van de Grondwet. Via de “werkgroep renovatie gebouw C” zullen voorstellen aan de 

Statenleden worden voorgelegd inclusief de financiële consequenties..  

Aanvullend staat nog een toezegging open t.a.v. leesbaarheid en begrijpelijkheid van financiële 

stukken.Tijdens de Statenvergadering van 14 november 2018 heeft gedeputeerde Baljeu 

toegezegd om een verbeterslag te maken. Ons college stelt voor om de jaarstukken – bestuurlijke 

inleiding  van de jaarrekening en de begroting –  in een toegankelijke omgeving te presenteren 

met behulp van infographics en datavisualisatie. Zo kunnen de belangrijkste resultaten voor 

iedereen inzichtelijk gemaakt worden. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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