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Geachte leden,
Uw kenmerk

Hierbij bieden wij u de hoofdlijnen van onze communicatieaanpak aan.
Zoals aangegeven in de commissie Economie, Financiën en Bestuur
(EFB), door corona later dan gepland. Dat neemt niet weg dat de
uitvoering inmiddels ter hand is genomen. Juist in deze tijd is
communicatie immers van groot belang, zowel intern als extern, zowel
off- als online. De belangrijkste ontwikkeling die we deze
coalitieperiode in gang hebben gezet is de groei van een zendende
provincie naar een provincie die voortdurend in gesprek is met haar
inwoners en partners. Graag gaan we ook met u het gesprek over onze
communicatie-inzet aan.

Met onze communicatie willen we de inwoners van Noord-Holland
meenemen in onze inzet op het gebied van klimaat, duurzame
stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie,
vitaal landelijk gebied, openbaar bestuur en financiën. Transparant en
proactief communiceren, bij zowel positief als negatief nieuws,
gebruikmakend van kanalen dicht bij de inwoners van onze provincie.

Hoe we dat doen leest u in de bijlage: https://nota.noordholland.nl/communicatieaanpak
In november 201 9 namen uw Staten de motie ‘Vergroting bekendheid
van Noord-Hollandse burgers met provinciaal referendum,
burgerinitiatief en inspraak’ aan. De volgende acties zijn ter afdoening
van deze motie uitgevoerd:

De webpagina https://www.noord-holland.nl/lnspraak is
uitgebreid en geactualiseerd.
Er is een infographic gemaakt over de verschillende
manieren waarop Noord-Hollanders kunnen meedenken of
inspraak kunnen hebben. Deze is zowel online als offline
gedeeld en staat ook op bovengenoemde pagina.
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In zowel het digitale als het papieren magazine &Holland
heeft de infographic een plek gekregen, aangevuld met
interviews met Noord-Hollanders die gebruik gemaakt
hebben van een of meerdere inspraakmogelijkheden. Deze
artikelen zijn ook gedeeld op sociale media.
De infographic en de losse interviews zijn geadverteerd op
sociale media van de provincie Noord-Holland met een
verwijzing naar de actuele pagina over
inspraakmogelijkheden.

Wij stellen u voor deze motie hierbij als afgedaan te beschouwen.

Over de afdoening van motie 1 74-2020 Helder taalgebruik wordt u
separaat geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

rbvinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H.

van Dijk
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