
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 26 september 2005, nr 2005/46133
tot bekendmaking van de Inspraakverordening
Noord-Holland 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 26 september 2005, onder nr. 10,
het volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het noodzakelijk is een verordening
vast te stellen waarin regels worden gesteld met
betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en in de
provincie een belang hebbende natuurlijke en rechts-
personen bij de voorbereiding van provinciaal beleid
worden betrokken;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 147 van de Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende verordening:

Inspraakverordening Noord-Holland 2005

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a inspraak: het betrekken van ingezetenen en in de

provincie een belang hebbende natuurlijke en
rechtspersonen bij de voorbereiding van provinciaal
beleid;

b beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuurs-
orgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

lid 1
Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen
bevoegdheden of inspraak wordt verleend, tenzij een
wettelijk voorschrift tot het verlenen van inspraak
verplicht.

lid 2
Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt geen
inspraak verleend
a ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van

eerder vastgesteld beleid;
b indien inspraak bij of krachtens wettelijk voor-

schrift is uitgesloten;
c indien sprake is van uitvoering van hogere

regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of
zeer weinig beleidsvrijheid heeft;

d inzake de begroting;
e inzake de tarieven voor provinciale dienst-

verlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk
XV van de Provinciewet;

f indien de uitvoering van het desbetreffende
beleid dermate spoedeisend is dat inspraak niet
kan worden afgewacht.

Artikel 3 Inspraakprocedure

lid 1
Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

lid 2
Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleids-
voornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 4 Eindverslag

lid 1
Onverminderd het bepaalde in artikel 3:17 van de wet
stelt het bestuursorgaan ter afronding van de inspraak
een eindverslag op. Het eindverslag bevat in elk geval
a een overzicht van de gevolgde inspraakproce-

dure;
b een weergave van de zienswijzen die tijdens de

inspraak mondeling, schriftelijk of elektronisch
naar voren zijn gebracht; en

c een reactie op deze zienswijzen, waarbij met
redenen omkleed wordt aangegeven op welke
punten al dan niet tot aanpassing van het
beleidsvoornemen wordt overgegaan.
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lid 2
Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de
gebruikelijke wijze openbaar.

Artikel 5 Intrekking oude verordening
De Inspraakverordening Noord-Holland 1995 wordt
ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die
van publicatie in het provinciaal blad.

Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als:
Inspraakverordening Noord-Holland 2005.

Haarlem, 26 september 2005.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 13 oktober 2005.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

mw. J.A.C.M. Nielen, hoofd bureau Kwaliteitszorg van
de afdeling Juridische Zaken.
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