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B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS / integrale commissie 

Onderwerp 
 

Bestuurlijke vernieuwing en 
participatie(verordening) 

Datum beeldvorming 
 

24 november 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  

De provincie heeft een verantwoordelijkheid om 
inwoners te horen en te betrekken en kan én wil 
het als overheid niet alleen doen. Daarbij is het 
doel om als één overheid, in nauwe samenwerking 
met de omgeving, beleid te maken en uit te voeren 
dat effectief, inclusief en uitlegbaar is 
 
We kunnen en willen het als overheid niet alleen 
doen. We werken met en voor de samenleving. 
Participatie is een houding, een denkwijze, waarbij 
je als medewerker en bestuurder (zowel PS als GS-
lid) van de provincie constant in verbinding staat 
met de samenleving. Het maken, uitvoeren, 
evalueren én doorontwikkelen van beleid gebeurt 
dus ook in nauwe afstemming met de omgeving.  
 
De afspraken hierover worden vastgelegd in een 
door PS vast te stellen participatieverordening. De 
participatieverordening biedt een palet aan 
instrumenten en afspraken waarmee inspraak, 
participatie en co-creatie passend kunnen worden 
ingezet bij het maken en uitvoeren van beleid. 
 
Belangrijke vraag daarbij: Hoe worden Provinciale 
Staten goed in positie gebracht ten opzichte van 
college van GS en/of de omgeving? 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

- Een verhoogd en gedeeld bewustzijn binnen PS 
van nut en noodzaak om inspraak, participatie 
en co-creatie samen met de omgeving vorm te 
gaan geven.  

- Welke punten zijn absoluut essentieel in het 
toewerken naar een nieuwe verordening? 

- Daarnaast zijn de statenleden zich na afloop 
ook bewust van wat dit betekent voor hun 
eigen rol: Hoe worden Provinciale Staten goed 
in positie gebracht ten opzichte van college 
en/of omgeving? 
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CZ 
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- Een eerste uitwisseling van opvattingen over 
het statenvoorstel en de Startnotitie 
bestuurlijke vernieuwing. 

 
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) 

Vooraf: 
- Ruim voorafgaand aan de vergadering de 

commissieleden een testje laten invullen (link 
wordt toegezonden in de bundelmail van 4 
november), zodat men ziet welke 
burgerschapsstijl men zelf heeft. 

 
Centraal: 
- Korte inleiding door spreker Ferenc van 

Damme over participatie en democratie. 
- Peilen hoe statenleden in bepaalde kwesties 

zitten. Dit kan via Mentimeter, of via 
positiebepaling tov een streep in de zaal 
(midden is niet voor of tegen, hoe verder van 
het midden, hoe meer men (on)eens is met 
stelling. Lagerhuisdebat zou ook leuk zijn, maar 
dat vergt waarschijnlijk te veel tijd. 

 
In groepjes: 
- Gesprek in kleinere groepen over participatie 

en democratie, waarin de volgende vragen aan 
de orde komen: 

o Welke punten zijn absoluut essentieel 
in het toewerken naar een nieuwe 
verordening? 

o Het wordt een open en interactief  
proces. Hoe kan worden geborgd dat 
PS voldoende tijd en aandacht kan 
besteden aan dit proces?  

o Wat hebben PS verder nodig om in dit 
proces goed hun werk te kunnen doen? 

 
Centraal: 
- Wrap-up aan het eind van het eerste deel:  

o Nut en noodzaak van het te doorlopen 
proces is helder; 

o Gedeeld beeld over het te doorlopen 
proces om te komen tot een 
participatieverordening; 

o Welke punten zijn absoluut essentieel 
in het toewerken naar een nieuwe 
verordening? 

o Het wordt een open en interactief  
proces. Hoe kan worden geborgd dat 
PS voldoende tijd en aandacht kan 
besteden aan dit proces?  

o Wat hebben PS verder nodig om in dit 
proces goed hun werk te kunnen doen? 
 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Laatste half uur in EMS: 
o Gelegenheid om aan gedeputeerde 

technische vragen te stellen over het 
statenvoorstel en de startnotitie. 

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

Totaal 1,5 uur: 
- Een uur over participatie (voorstel om dit in 

integrale commissie te doen); 
- een half uur voor technische vragen over het 

statenvoorstel en de startnotitie bestuurlijke 
vernieuwing (in EMS).  

 
Om de tijd efficiënt te gebruiken wordt verzocht 
om de technische vragen vooraf te stellen. Bij de 
oordeelsvormende ronde is er meer tijd om 
inhoudelijk te spreken over het statenvoorstel en 
de Startnotitie bestuurlijke vernieuwing.  
 
- Aangezien de spreker op 24 november ’s 

avonds verhinderd is, is het verzoek om dit 
onderwerp direct aan het begin van de 
vergadermiddag te agenderen.  

- De Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing stelt, 
vanwege het integrale karakter van dit 
onderwerp, voor om op woensdag 24 november 
om 15 uur ’s middags te beginnen met een 
integrale commissie van een uur. Aansluitend 
is dan in EMS gelegenheid om aan 
gedeputeerde technische vragen te stellen over 
het statenvoorstel en de startnotitie.  

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

• In de perspectievenbrief 2020-2024 (door 
PS behandeld op 24 juni 2020) is 
Bestuurlijke vernieuwing voorgedragen als 
één van de thema’s voor de door PS 
gewenste strategische agenda. 

• Zowel bestuurlijke vernieuwing als 
participatie zijn onderdeel van gesprek 
geweest in de beeldvormende commissie 
EMS van 7 oktober 2020.  

• De Quick Scan Provinciale Democratie 
(QSPD) is uitgezet onder vier 
respondentengroepen, namelijk inwoners, 
Provinciale Statenleden, Gedeputeerde 
Statenleden en ambtenaren. Naar 
aanleiding van de door de 
begeleidingsgroep opgestelde 
verbeteragenda zal de provincie 
respondenten en andere belangstellenden 
(inclusief stakeholders en gebiedspartners) 
uitnodigen om verder te praten over 
bestuurlijke vernieuwing en de 
onderwerpen uit de verbeteragenda. Hier is 
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over gecommuniceerd in een mededeling 
aan PS van 7 oktober 2021. 

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

Deelnemers worden uitgenodigd een korte test te 
doen om te ontdekken welke burgerschapsstijl 
men heeft. Men ontvangt hiertoe per mail een link 
naar een test. 
Daarnaast is er een Startnotitie Bestuurlijke 
vernieuwing, onderdeel participatie(verordening) 
opgesteld en ligt er een Statenvoorstel voor. 

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

Ferenc van Damme, participatiestrateeg bij 
Overijssel 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

Statenvoorstel en Startnotitie bestuurlijke 
vernieuwing: 
- Oordeelsvorming op 12 januari 2022 
- Besluitvorming op 26 januari 2022 
 
Vervolgproces participatieverordening: 
- (Gesprekken met Statenleden in de 

Statencommissie over participatie en 
democratie (EMS 24 november)); 

- gesprekken tussen inwoners, stakeholders, PS, 
GS en ambtenaren; 

- tussenstap: een internetconsultatie bij de 
samenleving over de mogelijke bouwstenen 
van een participatieverordening; 

- beeldvormend spreken over dilemma’s rond de 
ontwerp-verordening; 

- BOB-procedure over de ontwerp-verordening; 
- inspraak, bestaande uit terinzagelegging 

stukken gedurende 6 weken en gelegenheid 
voor een ieder om in die periode een 
zienswijze in te dienen; 

- op basis van de antwoordnota vaststellen van 
de definitieve participatieverordening. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Statenvoorstel Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing en 
participatie(verordening)   

2854952 Ja 

Startnotitie bestuurlijke vernieuwing / onderdeel 
participatie(verordening) 

2852982 Ja 

1e begrotingswijziging 2022 2858483 Ja 
 


