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Provinciale staten
Amendement
Artikel 61 RvO voor Provinciale Sta!:en van Overijssel ?.011

Datum

Agendapunt nr. 10

7 maart 2018

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 7 maart 2018, ter behandeling van
statenstuk PS/2017 /939 betreffende:
Rapport Rekenkamer Oost-Nederland "Van gedachten wisselen; Burgerparticipatie
bij infrastructurele projecten in Overijssel".
Overwegende dat:
•

Provinciale Staten niet willen interveniëren in d'= oedrijfsvoerinq van het ambtelijk

•
~

t'.ichtlijnen een interne manier van werken zijn.
De toezeg9ing van de Gedeputeerde dat dé (interne) notitie over burgerparticipatie
met richtlijnen voor de inzet van burqerparticipatie bij infrastructurele projecten wordt
çeectuaüseei d en daarbtj aanslult bij de participatiecode, zoals die door de Staten
(PS/20H/1.080) in februari 2·01'5 is vastçesteld..
Binn~11 deze richtlijnen maatwerk op specifieke situaties dan wel het specifieke project
mogelijk is.
Leerervaringen uit de praktijk onderdeel uitmaken van de actualisatie.

apparaat.

o

"

Van mening dat:
•

De vcorçestelde formalisatie niets toevoegt aan de actualisatie van de richtlijnen.

Besluiten het ontwerpbesluit nr. PS/2017/939 aan te passen in die ~in dat:

r. Besluiten punt .1. als votçt wordt aangepast:
"de interne richtlijnen te formaliseren .en daarbij aaR te sluiten bij de parttclpatlecode die door
PS is vastqeleçd."
wordt vervanqen door:
"de interne richtlijnen te actuauseren en daarbij aan te sluiten bij de participatlecode die door
PS is vastgelegd."
II. Besluiten ount l. als volgt wordt èl':lnr,ep..i:,r.: ·
"gebruik te maken van de lessen uit de casussen }!()Or het uitwerken van de geformaliseerde
richtlijnen voor burcerparticlpatle b.ij infrastructur ele projecten en voor de'uitvoering van
burgerparticipat:ie ïn de praktijk."
wordt vervanqen door:
"gebruik te maken van de lessen uit de casussen voor het uitwerken en actualiseren van de
richtlijnen voor burgerparticipatie bij tnfrastructurele projecten en voor de uitvoertnq van
burgerparticipatie in de praktijk."
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III. Besluiten punt 3 als volgt wordt aanqepast:
"participatieprocessen structureel te evalueren en de r esultaten, indien relevant, te verwerken

in de geformaliseerde richtlijnen voor burqerparticipatie zodat het een actueel en levend
document blijtt ..,
wordt vervangen door:
"participatieprocessen structureel te evalueren en de resultaten, indien relevant, te
actualiseren in de richtlijnen voor burgerparticipatie zodat het een actueel en levend document
blijft."
IV. En het bijbehorende Statenvoorstel hierop aan te passen.
Toelichting
Met de voorgestelde wijzigingen wil de indiener het conform de discussie in de
Statencommissie Verkeer en Vervoer het Statenvoorstel actualiseren. Met structureel
evalueren van ervaringen blijft de richtlijn actueel en voldoet daarmee aan de visie en wens
van Provinciale Staten om te voldoen aan burgerparticipatie.
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