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 *3024268* 

 
Onderwerp 
Uitgangspunten participatie  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van: het document ‘Waarde(n)vol verbinden’  
2. De uitgangspunten participatie vast te stellen voor de verdere uitwerking 

van het participatiebeleid: 
a. Participatie betekent een open houding, waarbij Provinciale Staten, 

Gedeputeerde Staten en medewerkers van de provincie steeds ge-
richt zijn op verbinding met mensen in de samenleving. 

b. De provincie denkt in relaties en handelt vanuit vertrouwen, door 
processen te (helpen) organiseren waarin samen wordt opgetrokken 
om van initiatief tot resultaat te komen. 

c. In de samenwerking sluit de provincie zo veel als mogelijk aan op de 
verschillende wensen die mensen hebben ten aanzien van wijze, on-
derwerp en intensiteit van meedoen. 

d. De provincie blijft experimenteren met samenwerken en leert daar-
van.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

In de programmabegroting staat onder andere: 
“Het doel is om – via bestuurlijke vernieuwing - als één overheid, in nauwe sa-
menwerking met de omgeving, beleid te maken en uit te voeren dat effectief, 
inclusief en uitlegbaar is. Wij letten daarbij vooral op houding en gedrag, op 
samenwerking en de daarbij horende relaties binnen en buiten de eigen orga-
nisatie en op het leren van opgedane ervaringen.” 

 
3. Eerdere behandeling  

De gedeputeerde bestuurlijke vernieuwing heeft in de eerste helft van deze 
statenperiode aan alle fracties aangeboden om in gesprek te gaan over be-
stuurlijke vernieuwing. Een flink aantal fracties heeft dit gesprek met haar ge-
voerd. Vervolgens is een aantal keer bestuurlijk gesproken over en stilgestaan 
bij participatie en/of bestuurlijke vernieuwing: 
- Bespreking in commissie EMS van 7 oktober 2020 
- Bespreking in integrale commissie van 24 november 2021  
- Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing (vastgesteld in PS 26 januari 2022) 
- Oefensessie participatie met commissie EMS van 6 juli 2022 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1 Het document ‘Waarde(n)vol verbinden’ schetst het fundament voor be-
stuurlijke vernieuwing dat bij de provincie Flevoland is gelegd. Het is om 
te inspireren. Omdat niet alles daarbij direct goed gaat, wordt ook stilge-
staan bij de vraag welke lessen we kunnen trekken uit de dingen die we 
doen en hebben gedaan. 

 
2.1 PS zijn bevoegd participatiebeleid en -verordening vast te stellen. De 

door Provinciale Staten vastgestelde uitgangspunten vormen een bouw-
steen voor verdere uitwerking van participatiebeleid en -verordening in 
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de nieuwe statenperiode. Daarom wordt dit onderdeel ter besluitvorming voorgelegd aan 
PS.  

 
5. Verdere behandeling PS 

De onder beslispunt 2 geformuleerde uitgangspunten participatie vormen, samen met de reeds 
opgedane ervaringen van de afgelopen jaren ten aanzien van participatie, een bouwsteen voor 
het vervolgtraject om te komen tot een participatieverordening, inclusief een tussenstap (een 
internetconsultatie bij de samenleving over de mogelijke bouwstenen van deze verordening) 
met besluitvorming via de BOB-procedure en een terinzagelegging van zes weken. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Op 26 januari 2022 heeft PS de startnotitie Bestuurlijke vernieuwing /onderdeel participatie(ver-
ordening) vastgesteld. Hiermee is onder meer een plan van aanpak vastgesteld om via een aan-
tal stappen te komen tot de uitwerking van participatiebeleid en de participatieverordening. 
 
Op basis van gesprekken door de gedeputeerde met een groot aantal fracties, een aantal ses-
sies met de Statencommissie, een inventarisatie van participatietrajecten bij de provincie, de 
Quick Scan Provinciale Democratie en gesprekken met inwoners en partners is gewerkt aan het 
document ‘Waarde(n)vol verbinden’, dat het fundament voor bestuurlijke vernieuwing schetst 
dat bij de provincie Flevoland is gelegd. Het is om te inspireren en een vertrekpunt voor verder 
leren.  
 
In het verlengde van deze publicatie zijn ook een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten 
voor participatie opgesteld. Deze zijn in januari 2023 voorgelegd aan de Statencommissie ter 
voorbereiding op de besluitvorming, met de vraag of er nog dingen misten of niet voldoende re-
levant/wenselijk werden geacht. Deze uitgangspunten worden, samen met de reeds opgedane 
ervaringen van de afgelopen jaren ten aanzien van participatie, meegenomen bij het opstellen 
van het participatiebeleid en de uiteindelijke participatieverordening in de nieuwe statenperi-
ode. 

 
7. Beoogd effect 
1. Het document ‘Waarde(n)vol verbinden’ schetst het fundament voor bestuurlijke vernieuwing 

dat bij de provincie Flevoland is gelegd. Het is om te inspireren. Omdat niet alles daarbij di-
rect goed gaat, wordt ook stilgestaan bij de vraag welke lessen we kunnen trekken uit de za-
ken die we doen en hebben gedaan.  

2. De door PS vastgestelde uitgangspunten participatie vormen een bouwsteen voor het vervolg-
traject om uiteindelijk te komen tot een participatieverordening. 

 
8. Argumenten 
1.1 Het document ‘Waarde(n)vol verbinden’ is geschreven om een aantal voorbeelden te geven 

over wat er deze statenperiode is bereikt op het gebied van participatie en om te schetsen hoe 
is gekomen tot de voorgestelde uitgangspunten. 

2.1 PS kunnen met de vastgestelde uitgangspunten op hoofdlijnen richting geven aan het verder 
invullen van het provinciale participatiebeleid. Deze uitgangspunten worden hieronder kort 
toegelicht: 
 
2.1a Participatie betekent een open houding, waarbij Provinciale Staten, Gedeputeerde Sta-
ten en medewerkers van de provincie steeds gericht zijn op verbinding met mensen in de sa-
menleving 
We beginnen met een uitnodigende houding en blijven betrokken. Wanneer er vragen, kwesties 
of zorgen opkomen, staan we daar open voor. Wij zetten in op eenvoudige en toegankelijke 
participatie door ruimte te maken: fysiek en mentaal. Zo kunnen zo veel mogelijk mensen in 
onze samenleving meedenken en -doen met het besturen van de provincie Flevoland. 
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2.1b De provincie denkt in relaties en handelt vanuit vertrouwen, door processen te (helpen) 
organiseren waarin samen wordt opgetrokken om van initiatief tot resultaat te komen 
De basis van succes is vertrouwen. De provincie begint hiermee en zorgt ervoor dat deelnemers 
dit kunnen beantwoorden met vertrouwen. Participeren is een werkwoord: als provincie pakken 
wij gedreven de rol van verbinder en samenwerkingspartner om met veel verschillende mensen, 
met uiteenlopende verantwoordelijkheden, een initiatief uit te laten groeien tot resultaten die 
betekenisvol voor de samenleving zijn.  
 
2.1c In de samenwerking sluit de provincie zo veel als mogelijk aan op de verschillende wen-
sen die mensen hebben ten aanzien van wijze, onderwerp en intensiteit van meedoen 
Flevoland is veelzijdig qua bedrijven en inwoners, die verschillende soorten kennis kunnen in-
brengen. Daarbij horen meerdere manieren van bijdragen en van invloed zijn. Bij participatie is 
hier ruimte voor en waardering voor de keuzes die mensen zelf maken voor de wijze, het onder-
werp en de intensiteit van meedoen. Flevoland maakt ruimte voor meerdere manieren van bij-
dragen en van invloed zijn. 
 
2.1d De provincie blijft experimenteren met samenwerken en leert daarvan  
Participatie organiseren en er als provincie (PS- of GS-lid of medewerker) deel van uitmaken , 
vergt durf, goede wil en zelfreflectie. Bovendien is de samenleving en daarmee het politieke 
landschap in beweging. Ook participatie moet daarom steeds in ontwikkeling zijn. Blijf vinding-
rijk en zoek samen nieuwe vormen. De provincie leert daarbij steeds van opgedane ervaringen. 

 
9. Kanttekeningen 

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor PS plaats. De nieuw gekozen leden van PS zullen 
uiteindelijk het participatiebeleid en -verordening vaststellen. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Waarde(n)vol verbinden 3042405  
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