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Motie ‘Vergroting bekendheid van Noord-Hollandse burgers met
provinciaal referendum, burgerinitiatief en inspraak’
Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2019, te Haarlem,
ter behandeling van de begroting 2020,

Constaterende dat:
-

-

-

-

-

Gedeputeerde Staten burgerparticipatie belangrijk vinden’;
Noord-Hollanders sinds 2018 liet recht van initiatief tot een provinciaal referendum hebben, zoals
neergelegd in de provinciale referendumverordening;
Noord-Hollanders ook andere mogelijkheden tot participatie hebben, zoals die uit hoofde van
‘Verordening burgerinitiaflef, en de ‘Provinciale inspraakverordening’;
uit contacten met, en geluiden vanuit, het Noord-Hollandse electoraat is gebleken dat NoordHollandse burgers in onvoldoende mate bekend zijn met deze instrumenten;
informatie op het inspraak-gedeelte van de website van de provincie2 verouderd is, in het bijzonder
het document: ‘Leden comruissies 2015-2019’;

Ovenvegende dat:
-

het geboden en waardevol is om die bekendheid van zoveel mogelijk Noord-Hollandse burgers
met het referendum te vergroten, en zo de afstand tussen het bestuur en de Noord-Hollandse
bevolking te verkleinen;

Veoeken het cottege van Gedeputeerde Staten:
-

de volgende vier communicatie-uitingen die bekendheid in grote mate zouden versterken te
organiseren en uit te voeren;
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Coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’, p. 23.
https: //www.noord-holland.nl/Besmur/InsDraak

o

de mogelijkheid tot het initiëren van een referendum, burgerinitiadef of inspraak
opnemen in een (digitale) brochure en die onder Noord-Hollandse burgers
verspreiden;

o het doen van (meer) uitingen hieromtrent op sociale media; te denken valt hierbij
aan een aparte website, en gebruik van de sociale media Facebook, Twitter en
Instagram;
o het opstellen en verspreiden van een infographic met wegwijzer over alle mogelijke
manieren van inspraak en meedenken die Noord-I-Iollandse burgers t.a.v. het
bestuur hebben;
o

de informatie op de website toegankelijk en up to date houden;

en gaan over tot de c)fde van de dag
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