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Naam commissie 
 

Statencommissies EMS / RND 

Onderwerp 
 

verkenning Perspectiefnota 2022 - 2025 

Datum beeldvorming 
 

3 maart 2021  

Wat is de reden/aanleiding voor 
beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet 
meerwaarde hebben t.o.v. bijvoorbeeld 
schriftelijke informatie of een filmpje  

Het verkennen van relevante ontwikkelingen voor de lange 
termijn voor Flevoland. Deze moeten worden vertaald 
naar de Perspectiefnota 2022-2025. Daartoe wordt het 
onderlinge gesprek gevoerd over de aan te brengen 
accenten in de doorontwikkeling van de provincie.  
 
Zie bijlage: overzicht van relevante thema’s en 
onderwerpen strategische agenda.   

Wat moet de beeldvorming opleveren / 
Wat is het doel? 
 

Deel 1 Informeren 
U wordt geïnformeerd over de actuele financiële stand 
van zaken.  

 
Deel 2 Peilen en toetsen 
Peilen:  
De statenleden voeren een open en niet-politiek gesprek. 
Zij hebben aan het einde van de bespreking:  

- opvattingen en suggesties kunnen uitwisselen die 
in de voorbereiding op de Perspectiefnota kunnen 
worden betrokken.  

- aangegeven welke accenten PS willen aanbrengen, 
die richting kunnen geven aan het debat over de 
hoofdthema’s van de provincie; 

- verkend wat zij nodig hebben om het goede 
gesprek met elkaar in PS te kunnen voeren. 

 
Toetsen:  
Het college heeft het idee dat de accenten zoals benoemd 
in de Perspectievenbrief 2020-2024 en Najaarsnota 2020 
actueel zijn en geen bijstelling behoeven en wil toetsen of 
dit beeld gedeeld wordt.  
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde 
vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor 
inspiratie over vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden 
voor presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag 
motiveren via deze memo) 

Deel 1 (30 minuten; 10 minuten presentatie) 
De financiële stand van zaken wordt als informatie 
gepresenteerd en toegelicht. Ook de wijze waarop dit 
onderdeel in de Perspectiefnota 2022-2025 wordt 
uitgewerkt wordt uitgelegd, zodat bekend is wat PS 
kunnen verwachten. In deze nota zal worden aangeven 
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met welke begrotingsonzekerheden wordt gewerkt en 
welke keuzes het college daarin maakt.  
 
Deel 2 (60 minuten; GS luisteren, nemen niet deel aan het 
gesprek) 
Op basis van een voorlopige schets van de contouren van 
de Perspectiefnota 2022-2025 wisselen de leden van PS 
van gedachten over de vraag wat PS (aanvullend) nodig 
hebben voor het voeren van algemene beschouwingen. 
Daartoe kunnen bouwstenen worden aangedragen.  
 
De volgende vragen komen aan de orde:  
(vragen 1a & 1b worden m.b.v. de mentimeter aan u 
gesteld en het antwoord kunt u in de vergadering intypen)  
 
1a. Op welke bestaande thema’s uit de Najaarsnota 2020/ 
Perspectievenbrief 2020-2024 wilt u nuances/accenten 
meegeven aan GS? 
 
1b.  welke nieuwe ontwikkelingen die (mogelijk) nog niet 
bekend waren ten tijde van de Najaarsnota 2020/ 
Perspectievenbrief 2020-2024 ziet u?  
 
2. Voor de doorontwikkeling van Flevoland zijn keuzes 

nodig. Welke dilemma’s zijn wat u betreft het meest 
van belang en moeten in de afweging bij de 
Perspectiefnota een rol in de afweging spelen?  

 
3. Welke accenten zou u in de komende Perspectiefnota 

willen aanbrengen voor de komende periode van de 
Perspectiefnota 2022-2025 en welke keuzes wilt u 
agenderen en vertalen voor de middellange termijn 
(2025 – 2030)?  

 
Hoeveel tijd wordt geschat nodig te 
zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

Anderhalf uur  

Wat is de historie van het onderwerp in 
de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

Provinciale Staten (PS) hebben op diverse momenten 
aangegeven hun kaderstellende rol meer aan de voorkant 
van processen te zien. Zie onder andere 
Statenconferentie, de opstelling van een Strategische 
Agenda en de PS-besluitvorming op 26 februari 2020 Van 
Lange termijn planning naar Strategische Agenda; verder 
kan worden gewezen op de aanbevelingen van de 
statenwerkgroep Scenaristen over beeldvorming.  
 
Ook kan worden gewezen op het rapport Randstedelijke 
Rekenkamer Besluitvorming en informatievoorziening bij 
complexe opgaven: toen en nu.  
 
Daarnaast hebben PS ervaring opgedaan in dialoogsessies; 
werkgroep Dialoog; wens om aan de voorkant van een 
proces te worden betrokken. Het college van 
gedeputeerde staten (GS) heeft bestuurlijke vernieuwing 
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onderschreven en werkt aan een van de sporen: de 
samenspraak van PS en GS.   
 

Welke informatie wordt voorafgaand 
aan de beeldvorming, als bijlage van dit 
memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Door middel van een presentatie zal het samenvattend 
beeld van het huidige financiële kader op basis van de 
beschikbare informatie kort worden toegelicht. Deze 
presentatie wordt voorafgaand aan de 
commissievergadering beschikbaar gesteld ter 
voorbereiding.  
 
Daarnaast zullen de relevante thema’s / contouren voor 
de Perspectiefnota worden gepresenteerd. In bijgevoegde 
bijlage zijn deze opgenomen.  
  

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

De organisatie, eenheid Financiën in overleg met de 
portefeuillehouder. 
 
Het onderlinge gesprek wordt door de 
commissievoorzitters geleid.  
 

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

In principe zijn alle portefeuillehouders als toehoorder 
aanwezig. In het eerste deel is het vooral de 
gedeputeerde financiën die een toelichting geeft op het 
financieel kader als onderdeel van de P&C-cyclus 
 

Wat is het vervolg van deze 
beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

De inbreng van de PS-leden zullen Gedeputeerde Staten 
betrekken en afwegen in de opstelling over de 
Perspectiefnota.  
 
Beeldvormende sessie (technisch/tafeltjessessie)  op 28 
april waarbij inzicht wordt gegeven wat met de input van 
de staten is gebeurd 
(naar een exact moment wordt nog gezocht) 
 
Integrale commissie 12 mei (oordeelsvormende 
bespreking, conform vergaderschema) 
 
Statenvergadering 26 mei (conform vergaderschema) 
 

 
 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Contouren Perspectiefnota 2022 – 2025 (presentatie) 2734191 Ja 
Bijlage strategische thema’s (zie hierna)    
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Bijlage Strategische thema’s 
 
• Strategische Agenda 
Om de Staten te ‘betrekken in een open en constructieve dialoog over belangrijke thema’s’ is een 
Strategische Agenda opgenomen. Deze is samengesteld op verzoek van Provinciale Staten en eerder 
toegepast in de Najaarsnota 2020 en de Perspectievenbrief 2020. Deze Agenda ziet op de lange 
termijn, over coalitieperiodes heen, is adaptief en leent zich voor een periodieke bespreking met PS 
in de komende Perspectiefnota, voor zover hier nieuwe ontwikkelingen zijn sinds de Najaarsnota 
2020. De volgende onderwerpen zijn aangegeven:  
 

1.  Corona In 2020 heeft de pandemie geleid tot een Noodfonds 
Corona en een Coronamaatregelenpakket. Deze zijn 

ingezet om de crisis te beteugelen. Gevolgen voor de 

langere termijn en wat dit voor de provincie 
betekenen zijn niet of beperkt duidelijk. Tijdens de 

twee dialoogbijeenkomsten van PS en GS is daarover 

uitgebreid van gedachten gewisseld. Het thema 
heeft raakvlakken op vele terreinen.  

 

2.  Stikstof Hierover is op 10 en 17 februari 2021 een uitgebreid 

debat gevoerd 
 

3.  Woonopgave in samenhang met andere 

aspecten als bereikbaarheid, werkgelegenheid, 

leefomgeving/ duurzaamheid 

Landelijk is dit een relevant thema, ook voor een 

volgend kabinet. Flevoland kan aan deze landelijke 

opgaven bijdragen.  
  

4.  Energietransitie De eerste RES Flevoland is in concept opgesteld.  

 

5.  Krachtige samenleving (gezondheidszorg) Statenvoorstel 9 september 2020 “Krachtige 

Samenleving 2020-2023” (#2576195) “Voor 

Toekomstbestendige Gezondheidszorg wordt bij de 
perspectiefnota een plus-scenario in overweging 

gegeven”.  

6.  Transitie landbouw  
 

7.  Transitie circulariteit en duurzaamheid  

 

8.  Bestuurlijke vernieuwing Over dit onderwerp is in de commissie van oktober 
2020 en op 3 en 17 februari 2021 gedebatteerd.  

 

Relevante thema’s Perspectiefnota 2021 
Onder de paraplu van de thema’s zouden als relevante inhoudelijke onderwerpen in de Perspectiefnota 2022-

2025 kunnen worden uitgewerkt. Daarbij zijn stikstof, de woonopgave, corona leidend. Gedacht wordt naast 

deze hoofdthema’s de volgende onderwerpen aan te kaarten:  
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a.  Woonopgave / ontwikkeling Flevoland  Naar aanleiding van de motie Koerhuis in de Tweede 

Kamer (20 februari 2020) hebben PS op 26 februari 
2020 een motie aangenomen over de integraliteit 

van de provinciale inzet. Voor Flevoland is een 

volwaardige, leefbare en duurzame 
gebiedsontwikkeling de voorwaarde, waarbij 

(OV)bereikbaarheid, werkgelegenheid, 

voorzieningen, ruimte voor natuur en kwaliteit van 
wonen als belangrijke uitgangspunten gelden.  

b.  Duurzame ontwikkeling samenleving (in 
woningbouw, maar ook in de andere transities) 

Hierover hebben Provinciale Staten een motie 
aangenomen.  

c.  Energietransitie en klimaat 

 

 

d.  Aanpak stikstofcrisis (gebiedstafel) Provinciale Staten hebben op 17 februari 2021 de 
Aanpak Stikstof in Flevoland, kaders 2021 en verder 

vastgesteld (zie ook punt g). 

e.  Inclusieve samenleving / gezondheid (Krachtige 
samenleving, zorgtafel) 

 

f.  Bereikbaarheid (OV, infra, MITC, datagedreven 

oplossingen) 

 

g.  Arbeidsmarkt / scholing / digitalisering (smart 
area’s) / economie 

 

h.  Natuurontwikkeling/natuurinclusief Flevoland In de Najaarsnota 2020 zijn de contouren voor het 

nieuwe programma ‘Natuur inclusief Flevoland’ 

gepresenteerd waarin de bossenstrategie, de 
biodiversiteit ambitie en de stikstof aanpak 

belangrijke bouwstenen zijn voor een integrale 

aanpak. (zie ook punt d, en i) 

i.  Bossenstrategie In het statenvoorstel 31 maart 2021 “Bossenstrategie 

provincie Flevoland” wordt voorgesteld de strategie 

en de ambities en opgaven daarin genoemd vast te 
stellen (zie ook punt h). 

j.  Toerisme  
 

k.       Cultuur (waaronder museale voorzieningen)  
 

l.   Water In het statenvoorstel 31 maart 2021 “Vaststellen 

ontwerp Waterprogramma” (#2730755 )” worden 

varianten van de ambities uit het Waterprogramma 
en de financiële gevolgen genoemd, die bij de 

Perspectiefnota 2022-2025 zijn af te wegen.  

m.  Landschap In het statenvoorstel 31 maart 2021 “Vaststellen 
Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst” 

(#2730180)  wordt voorgesteld “de ambities uit dit 

programma en de financiële gevolgen daarvan af te 
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wegen bij de Perspectiefnota 2022-2025”. Drie 

scenario’s zijn uitgewerkt:  
• een basis-scenario, geen extra middelen naast 

de reeds beschikbaar gestelde middelen 
Najaarsnota 2020 van € 650.000,-.  

• + scenario  

• ++ scenario  
 


