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Noord-Holland

Motie participatie bijeenkomst gemeenteraden, waterschapsbesturen t.b.v. Omgevingsvisie

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 9 oktober 2017, gelezen
hebbende de het Discussiedocument Omgevingsvisie NH 2050,
constate rende dat:
• de Omgevingsvisie het toekomstige fundament is voor alle aspecten van de fysieke omgeving
in de Provincie Noord-Holland, in de Noord-Hollandse gemeenten;
• de Provincie Noord-Holland hierin een grote verantwoordelijkheid heeft richting de NoordHollandse gemeenten en waterschappen
• de lokale overheden een cruciale rol spelen in de uitvoering van de Omgevingswet;
• de Noord-Hollandse gemeenteraden, waterschapsbesturen tot nog toe niet actief zijn
betrokken bij dit proces;
• Provinciale Staten behoefte hebben aan informatie vanuit de gemeenteraden,
waterschapsbesturen.
van mening zijnde dat:
• het van belang is om de gemeenteraden, waterschapsbesturen in de voorbereidende fase te
betrekken;
• een open gedachtewisseling moet plaatsvinden voordat een concept-Omgevingsvisie in de
commissie en de staten wordt besproken;
• een participatiebijeenkomst een goed instrument is om informatie uit de raden te verkrijgen;
• deze bijeenkomst zich op drie punten dient te concentreren:
vragen over de richting waarin het College de Omgevingsvisie denkt uit te werken;
—vragen over de toepassing en effecten van deze uitwerkingsrichting;
suggesties die het College kan betrekken bij het opstellen van de concept-Omgevingsvisie;
—

—

besluiten:
1. een participatiebijeenkomst te organiseren voor gemeenteraden, waterschapsbesturen over
de Omgevingsvisie voor Noord-Holland v56r behandeling van de concept-Omgevingsvisie in
de commissie en de Staten;
2. bij deze participatie bijeenkomsten gemeenteraden, waterschapsbesturen in delegatie in de
gelegenheid te stellen hun suggesties en vragen rechtstreeks aan Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten kenbaar te maken;
3. het College van Gedeputeerde staten te verzoeken om de benodigde middelen vrij te maken
voor de onkosten van deze participatie bijeenkomst.
en gaan over tot de orde van de dag.
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