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 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Beeldvorming kaderdocument nieuw economisch beleid 
(“opdracht PS aan GS”) 

Datum beeldvorming 
 

22 september 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  

Beeldvorming over de kaders die PS aan GS mee zal geven 
voor het opstellen van het nieuwe economische beleid. Het 
kaderdocument nieuw economisch beleid is in de periode 
maart t/m september 2021 door de commissie voorbereid. 

Wat moet de beeldvorming 
opleveren / Wat is het doel? 
 

Kennisnemen van de laatste wijzigingen en de uitkomsten van 
de laatste peilingen behorende bij het kaderdocument nieuw 
economisch beleid dat vanaf 22 september de versnelde BOB 
procedure doorloopt. (22-9 beeldvorming, 29-9 
oordeelsvorming, 13-10 besluitvorming). 
 
NB: de evaluatie van de pilot ‘voorkantsturing en nieuw 
economisch beleid’ is geen onderdeel van bespreking. Voor de 
evaluatie zal een separaat traject worden opgezet waarbij alle 
Staten en Burgerleden hun feedback en aanbevelingen 
kunnen geven over de verschillende aspecten van de pilot. 

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) 

- Opening en ambtelijke inleiding 
- Beantwoording technische vragen over alle stukken. 

(statenvoorstel, 100% versie kaderdocument incl. 
laatste peilingen) 
- vragen kunnen een dag voor de beeldvorming via het 
woordvoerders formulier worden ingediend volgens de 
reguliere werkwijze van de griffie.  

- Dialoog. In gesprek met elkaar en de 
portefeuillehouders Economie en Bestuurlijke 
Vernieuwing over vervolgproces. “Wat moet er 
gebeuren nadat de ‘opdracht van PS aan GS’ is 
gegeven?”. 

 
De beeldvormende ronde zal zo worden vormgegeven dat 
deze zowel fysiek als digitaal kan plaatsvinden.  

Hoeveel tijd wordt geschat 
nodig te zijn? 

60 minuten tijdens de EMS vergadering op 22 september. 
(20 minuten technische behandeling stukken, 40 minuten 
dialoog) 

 
 
 
15 september 2021 
 
SENB 
 
Beeldvorming kaderdocument nieuw economisch beleid - pilot 
voorkantsturing en nieuw economisch beleid 
   
Versie 2 – aangevuld t.b.v. nazending stukken op 16-9 

 
2840256 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met 
de Procedurecommissie  
 

 
 

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

Op 17 februari hebben Provinciale Staten besloten om middels 
de ‘pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid’ de 
kaders voor het nieuwe economische beleid te ontwikkelen en 
deze aan GS mee te geven.  

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

- Kaderdocument nieuw economisch beleid inclusief 
resultaat laatste peilingen 

- Bijlagen bij kaderdocument. 
- Statenvoorstel 

 
NB: de stukken worden op 16 september als nazending 
aangeboden. 

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

Ambtenaren team economie. 
 

Is de betreffende 
Gedeputeerde aanwezig? 
 

Beide gedeputeerden zijn aanwezig om met de 
commissieleden in gesprek te gaan over het vervolgproces.  
 

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

 

Op 29 september oordeelsvorming in de commissie EMS over 
de het kaderdocument nieuw economisch beleid (de 
“opdracht van PS aan GS”) en het bijbehorende 
Statenvoorstel. 
 
Oordeelsvorming op 29 september 
Besluitvorming op 13 oktober.   
 
In de vergadering van de Procedurecommissie eind mei is 
ingestemd met het versneld doorlopen van de BOB procedure. 
 
Na besluitvorming zal een de pilot voorkantsturing en nieuw 
economisch beleid geëvalueerd worden. De uitkomsten zullen 
op een nog in te plannen moment aan PS worden 
aangeboden. 

 
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Statenvoorstel - Kaderdocument nieuw economisch beleid - 
opdracht PS aan GS - pilot voorkantsturing en nieuw economisch 
beleid 

2810838 ja 

Kaderdocument nieuw economisch beleid - 'opdracht PS - GS' - 
pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid 

2845369 Ja 

Bijlage 1 bij kaderdocument nieuw economisch beleid - 
uitkomsten laatste peiling 1-7 september en doorgelopen proces 

2845370 Ja 

Bijlage 2 bij kaderdocument nieuw economisch beleid - visuele 
weergave prioritering 22 thema's obv laatste peiling 1-7 
september 

2845371 Ja  

  


