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Verzenddatum

Betreft: Voordracht uitgangspunten voor participatie
Kenmerk

Geachte leden,
De provincie Noord-Holland vindt participatie belangrijk. Een bijzondere

/
Uw kenmerk

Statenwerkgroep Participatie, met Statenleden uit vrijwel alle fracties,

aangevuld met twee leden van het College van Gedeputeerde Staten en
twee vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie, heeft in kaart

gebracht wat de provincie Noord-Holland belangrijk vindt bij participatie
en wat nodig is om dat een plek te geven in toekomstige

participatietrajecten. Hierbij biedt de Statenwerkgroep het resultaat aan:
de uitgangspunten voor participatie, die het vertrekpunt zijn voor alle

vormen van participatie die Noord-Holland in de komende jaren mogelijk
wil maken.

Deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor de Noord-Hollandse
participatie, een toezegging aan inwoners over wat zij mogen
verwachten. De provincie Noord-Holland geeft met de uitgangspunten

aan dat participatie mogelijk wordt gemaakt omdat kennis van inwoners,
bedrijven, organisaties en andere overheden leidt tot beter beleid,
uitvoering en andere besluitvorming. Bij participatie moet er dus ruimte

zijn voor invloed, maar er moeten ook heldere kaders zijn zodat er een
zorgvuldig ontworpen traject wordt gestart. Niet iedereen die mee doet
kan gelijk krijgen, maar we geven een goede terugkoppeling over de

uiteindelijke belangenafweging. Besluiten zijn bijna altijd aan de politiek
of het bestuur.

De uitgangspunten zijn bewust op hoofdlijnen, zodat per traject ruimte
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is voor maatwerk. Om dat mogelijk te maken heeft de ambtelijke
organisatie een werkwijze, een stappenplan, voor participatie gemaakt

die invulling geeft aan de uitgangspunten. De ambtelijke organisatie
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heeft hiermee handvatten voor het doordacht mogelijk maken van
participatie.

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd moet het bevoegd gezag voor
besluiten onder de Omgevingswet participatie organiseren en kunnen

motiveren waarom bepaalde keuzes bij die participatie zijn gemaakt. Met
deze uitgangspunten geeft Noord-Holland aan wat ze belangrijk vindt bij
de participatie en met de werkwijze kunnen de ambities naar de praktijk

worden vertaald. Hiermee voldoet de provincie aan de gestelde eisen en
is ze dus klaar voor de toekomst.
Hoogachtend,

Werkgroep burgerparticipatie Provinciale Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

G.J. Leerink, voorzitter werkgroep
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