
Pilot voorkantsturing en 
nieuw economisch beleid 

consolidatie sessie 
Cie EMS 01 09 2021

- Overzicht totaal proces en wat we tot nu toe hebben gedaan 
- Financiën - richting geven aan het financieel kader in opdracht GS

- Werkingsduur  en scope – richting geven aan de “houdbaarheid” van de waarden en thema’s



Programma/ opzet werksessie EMS
• Opening door voorzitter

• Ambtelijke introductie (10 min):

o Korte toelichting op werkwijze en programma

o Toelichting en gelegenheid om vragen te stellen over werkingsduur voor beleid en financieel kader.

• Dialoog over de wenselijke werkingsduur en financieel kader (10 tot 20 min)

• Doornemen 80% versie per alinea (50 min)

o Tekstvoorstellen inbrengen

o Korte dialoog/uitwisseling over voorstel

o Stemmen met Mentimeter over tekstvoorstellen

• Instructie voor invullingen definitieve peilingen t.b.v. 100% versie tussen 1 en 7 september.

• Afronding werksessie met vooruitblik versnelde BOB 22-9/ 29-9/ 13-10



Concept beleidsvormend proces met voorkantsturing
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Tijdens de EMS – bijeenkomsten 3  en 24 maart hebben we:
• Een selectie gemaakt van de voor Flevoland relevante SDG’s, BWI’s  en economische onderwerpen 

(technische keuze) en geclusterd naar thema’s voor het nieuwe beleid
• De achterliggende bedoeling (WHY/ waarden) voor het economische beleid bepaald

Tijdens de EMS – bijeenkomst 14 april hebben we:
• De betekenis van de thema’s verdiept door het bestuderen van een uitgebreid informatiepakket 
• Met elkaar de betekenis van de thema’s  en waarden verdiept door het bespreken van concrete 

voorbeelden uit de praktijk 
• Bepaalt op welke thema’s input samenleving/ experts gewenst is 

In de maand juni hebben we:
• Een interactieve sessie met een deskundige op de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en trekker van het 

innovatiecluster metaal georganiseerd (afgelast wegens te weinig belangstelling) 

Wat hebben we gedaan?
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Tijdens de EMS – bijeenkomsten 2 en 16 juni hebben we:
• Met een eerste peiling een eerste beeld gekregen van het toegekende belang van het thema voor Flevoland 

en de wens het thema op te nemen in het beleid
• Op geleide van de peiling twee maal dialoog/ debat gevoerd over een aantal aangedragen thema’s
• Met een tweede peiling over het toegekende belang voor Flevoland en de wens het thema op te nemen in 

het beleid een basis gelegd voor de concept (80% versie) van de opdracht van PS aan GS voor het 
opstellen van nieuw beleid

• Per thema bepaald wat de rol (keuze tussen wortel/ stok/ beiden) van de provincie op de geselecteerde 
thema’s zou moeten zijn

Tijdens en direct na de EMS – bijeenkomst 1 september:
• Bespreken we de concept opdrachtformulering en besluiten we over de amendementen daarop 
• Peilen we voor de 3e en laatste maal het toegekende belang van het thema voor Flevoland, de wens het 

thema op te nemen in het beleid en de gewenste rol van de provincie op het thema

Tijdens de PS – bijeenkomsten van 22 en 29 september en 13 oktober doorlopen  we de verkorte BOB 
procedure in PS over de opdracht 

Wat hebben we gedaan?



Optie A: 

Provinciale Staten vinden het belangrijk om deze eerder gemaakte financiële besluiten te 
handhaven en verzoeken het college bij de uitwerking van het nieuwe beleid binnen de resterende 
financiële ruimte voor economie te blijven.

OF

Optie B:

Provinciale Staten verzoeken het college bij de beleidsuitwerking voor het nieuwe beleid met 
passende begrotingsvoorstellen te komen waarbij de prioritering en rolopvatting zoals verwoord in 
deze opdracht doorwerking krijgen en bestaande budgetten indien nodig ook herzien kunnen 
worden.

NB: beide opties staan open voor concrete tekstvoorstellen. Zie kaderdocument en instructie.

Financieel kader: 2 opties t.b.v. kaderdocument
Provinciale Staten hebben 
budgetrecht en geven met 
financiële kaders richting aan de 
verdere uitwerking van het beleid 
door GS. 

De huidige begrotingssystematiek 
gaat uit van een 
meerjarenbegroting en raming van 
4 jaar. 

Gezien de reeds lopende uitvoering 
van het huidige economisch 
programma en de recente 
continuering hiervan (besluit PS 17-
2-2021) tot en met 2022 is een deel 
van de door de coalitie 
geoormerkte middelen voor 
economie al verplicht voor de 
periode t/m 2023. 



Richting geven aan de gewenste scope voor de waarden.
De waarden zijn het gewenste maatschappelijke effect. De scope die u meegeeft de periode waarin 
GS de uitvoering van het beleid zal toetsen aan dat effect.

- Welke tijdshorizon wilt u meegeven aan de 10 waarden? 

De gewenste scope wordt in de Mentimeter peiling uitgevraagd op een schaal van 2 tot 20 jaar.

Richting geven aan de gewenste werkingsduur voor het economisch beleid.
Door richting te geven aan de werkingsduur, kan PS bijdragen aan de continuïteit van beleid. 

Er is natuurlijk altijd de mogelijkheid om beleid tussentijds te evalueren en bij te stellen.

- Welke werkingsduur wilt u meegeven aan het economisch beleid dat GS gaat opstellen?

De gewenste werkingsduur wordt in de Mentimeter peiling uitgevraagd op een schaal van 4 tot 10 
jaar.

Tijdens de dialoog in de werksessie op 1 september in EMS kunt u hierover van gedachten wisselen.

De peiling in Mentimeter zal vervolgens openstaan van 1 tot 7 september. 

Scope voor de Waarden en werkingsduur voor beleid.
De provincie is voor bepaalde 
beleidsvelden in het fysieke domein 
gebonden aan nationale of 
Europese regels/richtlijnen.

Die kunnen zowel de scope (de 
tijdshorizon die beschouwd en 
meegewogen moet worden in het 
beleid) als ook de werkingsduur (de 
herzieningstermijn) van het beleid 
bepalen. 

Dat geldt in ieder geval voor water 
(werkingsduur 6 jaar; scope 40 jaar) 
en milieu (werkingsduur 4 jaar, 
scope maximaal 12 jaar).

In enkele gevallen schrijven die 
regels/richtlijnen ook 
proceduretermijnen voor. 
Bijvoorbeeld voor de inzagetermijn 
van het ontwerp beleid en 
tijdigheid voorafgaand aan de 
werkingsperiode van dat beleid.
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