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Werkafspraken Platform Mooi Zuidplas die zijn vastgesteld in 

de vergadering van 14 september 2016.  

 

 

1. Het Platform Mooi Zuidplas is ontstaan als een burgerinitiatief en bestaat uit verschillende 

organisaties en particulieren die zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen op het gebied van 

planologie, flora, fauna, milieu, cultuurhistorie en recreatie in de Zuidplaspolder en omgeving (zie 

ook http://www.mooizuidplas.nl/).   

 

2. Het platform komt in principe vier keer per jaar bijeen, waarvoor alle geïnteresseerde deelnemers 

worden uitgenodigd . Tijdens die bijeenkomsten kunnen de deelnemers ideeën en initiatieven 

inbrengen of ervaringen uitwisselen. De deelnemers kunnen samen of in groepsverband 

voorstellen of adviezen uitbrengen aan de lokale overheidsinstanties of de politiek. Het platform 

heeft geen bestuur; twee personen treden op als gespreksleider en verslaglegger.  

 

3. Het platform heeft  vooralsnog geen financiële bijdrage nodig van de deelnemers. De kracht van 

het platform zit hem vooral in de gezamenlijkheid.   

 

4. De deelnemers moeten rekening met de doelstelling van hun eigen organisatie en de organisaties 

van de andere deelnemers.  In verband daarmee gelden de volgende afspraken:  

a. een brief met uitgewerkte ideeën of initiatieven wordt, voordat deze naar derden wordt 

verstuurd, eerst naar de deelnemers van het platform gezonden. Zij kunnen binnen een week 

reageren en aanpassingen voorstellen. Als er geen reactie komt, wordt aangenomen dat de 

betrokken deelnemers akkoord gaan met de brief;  

b. de deelnemers zullen met elkaar streven naar een gezamenlijke opstelling die juist de kracht 

van het platform is; 

c. de gesprekken die deelnemers namens het platform voeren met de overheidsinstanties 

hebben een informatief of adviserend karakter;  

d. de deelnemers die op basis van hun expertise werkgesprekken voeren over de uitvoering van 

specifieke activiteiten (bijvoorbeeld het wandelnetwerk) hebben ook een adviserend karakter 

op basis van de expertise die de deelnemers hebben; 

e. van de onder c en d genoemde gesprekken wordt vooraf of achteraf verslag gedaan in het 

platformoverleg;    

f. de deelnemers van het platform zullen in hun rol van platformvertegenwoordiger geen 

uitspraken doen over specifieke ontwikkelingen, die door één van de deelnemende 

organisaties kunnen worden opgepakt.    
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