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Meer snelheid en kwaliteit in proces Economisch Programma.

Auteur

Het nieuwe Economisch Programma richt zich op Ondernemerschap en Groei. De
provincie werkt met partners binnen en buiten de regio aan een goed ondernemers ecosysteem in Flevoland. Dit doen wij deels door de ontwikkeling van eigen
instrumenten/aanbod en deels door nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe
relaties aan te gaan. Er is een wijziging op het eerder gecommuniceerde proces.
Mededeling:

De oorspronkelijke planning voorziet in besluitvorming van uw Staten over het
ontwerpbeleid en inspraakrijpheid voor het zomerreces op 29 juni 2016, waarna
de formele inspraaktermijn van 6 weken start (formele inspraak is verplicht bij
nieuw beleid). Definitieve besluitvorming door uw Staten zou dan uitkomen op 9
november.
Het aangepaste proces maakt gebruik van de al geplande sessies met de commissie Economie voor de beeldvorming (11 mei 2016) en oordeelsvorming (8 juni
2016).
Tegelijk met het proces van beeld- en oordeelsvorming met uw Staten legt het
college het ontwerp Economisch Programma ter inspraak voor.
Parralel aan het proces met uw Staten en de formele inspraakprocedure bouwen
we verder aan de nieuwe netwerken passend bij het Economisch Programma.
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Kwaliteit - kaderstellende rol PS
De drie beeldvormende rondes die op 9, 16 en 30 maart met de commissie Economie zijn gehouden,
zijn vooral informatief geweest. We hebben de commissie meegenomen in een aantal specifieke
vraagstukken van de regionale economie ('de Ondernemer Centraal', de Human Capital Agenda en
Financiering & Support). Er is echter nog geen gerichte politieke discussie gevoerd. Met het aangepaste proces kunnen en willen we meer recht doen aan de kaderstellende rol van uw Staten.
De koerswijziging die in het concept Economisch Programma wordt voorgesteld is een wezenlijke
wijziging op het huidige economische beleid. Naast de voorgestelde verbreding van het Economisch
Programma (ten opzichte van de huidige economische agenda) wordt ook een kanteling van aanbod- naar vraaggericht werken voorgesteld. Dit vraagt een andere houding en ander gedrag van de
provincie.
Dit vraagt om een richtinggevende en kaderstellende rol van Provinciale Staten voordat het Economisch Programma voorgelegd wordt voor definitieve besluitvorming.
Het aangepaste proces voorziet daarin. Het college legt u daartoe een discussienota voor op basis
waarvan op 8 juni 2016 in de commissie Economie een richtinggevende oordeelsvormende sessie
wordt gehouden. De opbrengsten van deze oordeelsvorming worden gebruikt als input voor het
statenvoorstel en het Economisch Programma.
Na het zomerreces zal op 31-8 in de commissie Economie nogmaals een oordeelsvormende ronde
zijn - over het Statenvoorstel en Economisch Programma. Daarin zijn dan de opbrengsten van de
richtinggevende oordeelsvorming met de commissie Economie en de opbrengsten van de formele
inspraak procedure verwerkt.
Kwaliteit - integraliteit
Bovendien geeft het aangepaste proces in de komende weken de gelegenheid om het Economisch
Programma optimaal aan te laten sluiten bij andere provinciale beleidsvelden/taken/programma's
waaronder de gebedsprogramma's, bereikbaarheid en toerisme &recreatie. Die vormen weliswaar
geen onderdeel van het Economisch Programma, maar zijn uiteraard ook relevant voor ondernemers.
Snelheid
Door het proces minder volgtijdelijk in te richten wordt het Economisch Programma op 21 september vastgesteld in plaats van op 9 november. Zo kan eerder met de uitvoering gestart worden.
Samengevat
Deze wijziging op het proces zorgt voor meer snelheid, meer kwaliteit en een meer expliciete
kaderstellende rol voor uw Staten aan de voorkant.
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