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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-725489434 DOS-2018-
0001398

Onderwerp

Evaluatie Participatienotitie

 
Advies 

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Evaluatie van de Participatienotitie.

2. Vast te stellen de Terugblik Stand van zaken participatie voor gesprek met Provinciale

Staten.

3. Vast te stellen de Terugkoppeling Lunchbijeenkomst Participatie.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Evaluatie van de Participatienotitie.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouders om ten aanzien van de Direct
Duidelijk Deal op te nemen dat de ondertekening zal plaatsvinden in het tweede kwartaal 2020 in
plaats van het eerste kwartaal.
 
Bijlagen

1 . GS-brief aan Provinciale Staten over de evaluatie van de Participatienotitie

2. Terugblik Stand van zaken participatie voor gesprek met PS

3. Terugkoppeling Lunchbijeenkomst Participatie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 maart 2020 -
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1  Toelichting voor het College

 Bij het vaststellen van de Participatievisie op 18 december 2018 is afgesproken de

participatieve aanpak na een jaar te evalueren, aan de hand van de vijf

participatieprincipes die geformuleerd zijn in de Participatievisie. Deze GS-brief, de bijlages

en (het verslag van) de lunchbijeenkomst met PS van 8 januari 2020 vormen samen de

evaluatie van deze participatieprincipes. 

 

Financieel en fiscaal kader 

Totaalbedrag excl. BTW : € 0

Programma : Programma 4 – Bestuur en Samenleving

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

   

Er zijn geen financiële gevolgen bij de GS-brief aan de Provinciale Staten. De GS-brief en

de bijlagen vormen de evaluatie van de Participatienotitie. 

 

Juridisch kader

De GS-brief aan de Provinciale Staten levert geen juridische gevolgen op. 
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 Voorafgaande besluitvorming

Op 18 december 2018 is de Participatievisie vastgesteld door de Provinciale Staten.

Daarbij is ook de afspraak gemaakt de Participatievisie na een jaar te evalueren.

Onderdeel hiervan is de Technische Lunchsessie met PS van 8 januari 2020. Ook hebben

de Staten de bijlage Terugblik stand van zaken Participatie in november 2019 al ontvangen

als voorbereiding op de technische lunchsessie van 8 januari 2020. 

 

3  Proces 

Met de voorgestelde GS-brief worden de Provinciale Staten geïnformeerd over de

evaluatie van de Participatievisie. In 2020 start de Eenheid Audit en Advies met het

evalueren van participatie binnen drie provinciale projecten. Daarnaast wordt in

samenwerking met de afdeling Communicatie in 2020 een reputatieonderzoek gedaan

naar de provincie.  

 

Ten aanzien van de omgevingswet houden we nadrukkelijk in de gaten wat dit betekent

voor participatie. Zo zullen wij bijvoorbeeld zo snel mogelijk bepalen of er aanvullende

acties nodig zijn op basis van de onlangs door de Eerste Kamer aangenomen motie die

decentrale overheden verplicht om participatiebeleid te hebben. Richting de Staten zullen

we hierover communiceren via de stukken over het invoeringsplan omgevingswet. 

 

Daarnaast is de verwachting dat er in 2020 of 2021 een wetsvoorstel aangenomen zal

worden die ons verplicht om een participatieverordening op te stellen. Zodra meer zicht is

op de timing hiervan zullen, in overleg met de portefeuillehouders en de griffie, de eerste

voorbereidingen getroffen worden.
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4 Participatie

Participatie evalueren werkt vooral goed in concrete casussen. In de evaluatie van de

Participatienotitie en het reputatieonderzoek worden nadrukkelijk externe partners

betrokken. Daarnaast delen in de bijlage ‘Terugblik Stand van zaken Participatie’

verschillende participanten en ambtenaren hoe zij de participatie hebben ervaren.  

 

5 Communicatiestrategie

 De stukken worden na vaststelling door Gedeputeerde Staten op de provinciale website

gepubliceerd in het kader van de actieve openbaarheid. Er is geen aanvullende

communicatie nodig.  

 

 

 

 

 


