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1. Beslispunten 
1. De notitie Kader voor samenwerking vast te stellen, waarin wordt vastge-

legd hoe Provinciale Staten sturen op samenwerkingsrelaties en welke af-
spraken er gelden tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bij 
het aangaan en beheersen van samenwerkingsrelaties. 

2. In de reguliere P&C-documenten inzicht te bieden in en over de voort-
gang verantwoording af te leggen aan voor de staten relevante samen-
werkingsrelaties. 

3. De notitie Kader voor samenwerking te beschouwen als een zelfstandig 
leesbaar document dat samenhangt met het Beoordelingskader Verbon-
den Partijen (2008). 

4. Uit te spreken dat met de vaststelling van de notitie Kader voor samen-
werking uitvoering is gegeven aan de motie Verbonden Partijen (M2, 29 
juni 2011) en de motie Vitale Coalities Vitaal (M5 16 november 2011).   

5. Het Kader voor samenwerking na twee jaren te evalueren en dit vervol-
gens periodiek te actualiseren gelijktijdig met het Beoordelingskader 
Verbonden Partijen. 

 
2. Inleiding 

In het Coalitieakkoord Flevoland, zelfstandig en uniek is samenwerking als 
bestuursstijl gekozen. Het begrip “vitale coalitie” is daarbij geïntroduceerd. 
Vanuit Provinciale Staten is behoefte om voldoende zicht en greep te hebben 
op dergelijke samenwerkingsrelaties. Daarom is gevraagd om een aanvullend 
Beoordelingskader analoog aan dat voor Verbonden Partijen. Er is een sta-
tenwerkgroep Vitale coalities ingesteld, die dit Kader voor samenwerking 
heeft voorbereid en thans aan u voorlegt.  
 
Samenwerking biedt de provincie een kans om een groter maatschappelijk ef-
fect te realiseren dan alleen op eigen kracht mogelijk zou zijn, gebaseerd op 
een breed draagvlak en met bundeling van inzet en middelen. Wel brengt 
samenwerking een wederzijdse afhankelijkheid met zich mee. Samenwerking 
moet dan ook zijn gebaseerd op vertrouwen. Het is verstandig om risico’s zo-
veel mogelijk af te dekken doorafspraken te maken over afzonderlijke en ge-
zamenlijke verantwoordelijkheden en, over zeggenschap en de beheersing 
van de risico’s. Maar deze behoefte aan beheersing van de risico’s moet ech-
ter niet zover doorschieten dat daardoor mogelijke samenwerkingspartners 
worden afgeschrikt. Samenwerking kan zich pas goed ontwikkelen als er 
sprake is van een balans tussen de benutting van kansen en het beheersen 
van risico’s, tussen het geven van ruimte en het beperken van ruimte voor 
ontwikkeling.   
 
Tijdens de laatste bijeenkomst van de statenwerkgroep Vitale coalities is de 
notitie uitgebreid besproken vanuit een breder beeld; een drieluik dat be-
staat uit: 
- de Omgevingsagenda, die onder meer een overzicht biedt van de samen-

werkingsrelaties in de relevante programma’s en projecten; 
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- de audit Samenwerking met externe partners, die aantoont hoe samenwerkingspartners de 
provincie als partner voor samenwerking waarderen; 

- de notitie Kader voor samenwerking als een instrument met een aantal criteria voor het be-
oordelen van een samenwerking en spelregels waaraan samenwerking moet, onder andere 
over informatievoorziening.  

 
 

3. Beoogd effect 
Provinciale Staten is in staat om te sturen op relevante samenwerkingsrelaties om maatschappe-
lijke doelen te realiseren.      

 
4. Argumenten 

1. PS hebben om een kader gevraagd 
Om voldoende grip te hebben op samenwerkingsrelaties hebben Provinciale Staten in twee mo-
ties gevraagd om in positie te worden gebracht om inhoud te kunnen geven aan haar kaderstel-
lende en controlerende rol. Met name op het gebied van governance en risico’s hebben de sta-
ten aangegeven een rol te willen spelen.  
Sinds juni 2012 heeft de werkgroep Vitale Coalities uit de staten zich verdiept in dit onderwerp. 
Na een aantal overleggen is bijgevoegd document tot stand gekomen. Hiermee vindt naar de 
overtuiging van de werkgroep voldoende kaderstelling plaats om samenwerkingsrelaties aan te 
sturen en te beheersen en de kwaliteit van samenwerking te beoordelen. De staten wordt ge-
vraagd zich daarover uit te spreken.  
 
2.  PS stellen hiermee een aanvullend kader vast  
Samenwerking vraagt naast kaderstelling ook om ruimte voor maatwerk. Er is een grote variatie 
aan samenwerkingsrelaties die zich niet laat codificeren. Daarom worden op hoofdpunten ka-
ders gegeven, waarmee afspraken worden gemaakt ook in de samenwerking met Gedeputeerde 
Staten. Dit kader biedt voldoende ruimte om gezamenlijk doelen te realiseren, in aansluiting op 
de kaders die zijn gegeven in het Coalitieakkoord, het Collegeuitvoeringsprogramma, beleidsdo-
cumenten en de meerjarenbegroting.  
 
3. Nauwe samenhang met het Beoordelingskader Verbonden Partijen (2008) 
Samenwerkingsrelaties kunnen op heel veel verschillende manieren ontstaan. Doorgaans zijn ze 
aanvankelijk niet geïnstitutionaliseerd. Na verloop van tijd echter moeten samenwerkingsrela-
ties worden vastgelegd. Het Kader voor samenwerking is een afwegingskader om een samen-
werkingsrelatie al of niet aan te gaan. In een groot aantal gevallen gaat de provincie bij de co-
dificatie van de samenwerking over tot een bestuurlijke en financiële relatie. Daarmee wordt 
volgens de regelgeving de samenwerkingspartner een verbonden partij. In die gevallen is niet 
langer het Kader voor samenwerking van toepassing maar moet het Beoordelingskader Verbon-
den Partijen worden gehanteerd. Om die reden is aansluiting gezocht bij het Beoordelingskader 
Verbonden partijen.  
 
4.Het kader voldoet aan de wensen van Provinciale Staten  
In twee moties hebben Provinciale Staten gevraagd om een dergelijke kaderstelling. Er zijn drie 
criteria gegeven waaraan in dit kader in voldoende mate wordt tegemoet gekomen:  
a) het is een afwegingskader voor samenwerking als aanvulling op het Beoordelingskader Ver-

bonden Partijen (2008);  
b) de bestuurlijke en financiële sturing en beheersing kunnen daarop worden gebaseerd en 

worden gevolgd in specifieke rapportages en in de reguliere P&C cyclus;  
c) voor iedere fase is de rol en positie van Provinciale Staten in relevante samenwerkingsrela-

ties omschreven; 
d) in iedere fase wordt in de voorbereiding en besluitvorming expliciet aandacht besteed aan 

risico’s, risicomanagement en governance-aspecten. Dat geldt zowel voor het onderwerp 
van de samenwerking als voor de partners waarmee wordt samengewerkt.  
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5. Kanttekeningen 

De provincie werkt op heel veel terreinen en op heel veel niveaus samen met derden bij de uit-
voering van haar taken. Slechts een beperkt deel daarvan is echt ‘politiek relevant’. De behoef-
te aan een versterking van de sturing van PS op samenwerkingsverbanden, betreft juist deze po-
litiek relevante samenwerking. Het kader kan worden beschouwd als een aanvulling op andere 
instrumenten van sturing en beheersing. Provinciale Staten willen op de hoogte zijn van de re-
levante samenwerkingsrelaties die bijdragen aan de doelstellingen van de staten, zoals ver-
woord in de begroting. Het is de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten om Provinciale 
Staten daarover voldoende te informeren. Tegelijkertijd is het ook aan Provinciale Staten om 
zichzelf voldoende op de hoogte te stellen van ontwikkelingen. Zij kunnen, indien zij over een 
onderwerp van samenwerking van gedachten willen wisselen met het college, dit agenderen.     

 
6. Vervolgproces 

Over de inhoudelijke voortgang van samenwerkingsrelaties wordt periodiek gerapporteerd in de 
reguliere P&C-documenten begroting en verantwoording. Verder wordt voorgesteld dat Provin-
ciale Staten de werking van dit kader na twee jaren evalueren. Daarna kan periodieke actualisa-
tie worden betrokken bij het Beoordelingskader Verbonden Partijen (2008), dat iedere college-
periode wordt geactualiseerd.   

 

7. Advies uit de Opinieronde 
 De voorzitter concludeert dat er een aanpassing van het stuk zal plaatsvinden. Gekeken wordt 
in hoeverre de suggesties van Statenlid Kramer (VVD) worden verwerkt. De gewijzigde tekst zal 
worden verstuurd aan de leden van de Statenwerkgroep. Bij akkoord gaat het stuk als hamer-
stuk naar de besluitvorming. Bij verschil van mening gaat het voorstel als discussiestuk naar de 
besluitvormingsronde. 

 
8. Ontwerp-besluit 

 
Provinciale Staten van Flevoland, 
 
gelezen het voorstel van de Statenwerkgroep vitale coalities, nummer 1506317. 

 
     BESLUITEN: 

      
1. De notitie Kader voor samenwerking vast te stellen, waarin wordt vastgelegd hoe Provincia-

le Staten sturen op samenwerkingsrelaties en welke afspraken er gelden tussen Provinciale 
Staten en Gedeputeerde Staten bij het aangaan en beheersen van samenwerkingsrelaties. 

2. In de reguliere P&C-documenten inzicht te bieden in en over de voortgang verantwoording 
af te leggen aan voor de staten relevante samenwerkingsrelaties. 

3. De notitie Kader voor samenwerking te beschouwen als een zelfstandig leesbaar document 
dat samenhangt met het Beoordelingskader Verbonden Partijen (2008). 

4. Uit te spreken dat met de vaststelling van de notitie Kader voor samenwerking uitvoering is 
gegeven aan de motie Verbonden Partijen (M2, 29 juni 2011) en de motie Vitale Coalities Vi-
taal (M5 16 november 2011).   

5. Het Kader voor samenwerking na twee jaren te evalueren en dit vervolgens periodiek te ac-
tualiseren gelijktijdig met het Beoordelingskader Verbonden Partijen. 

 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 4 september 2013 (ov) / 
25 september 2013. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 

9. Bijlagen 
- Toelichting bij statenvoorstel statenwerkgroep Vitale Coalities (HB 1509131) 
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- Notitie Kader voor samenwerking (HB 739481) 
- Motie 2 d.d. 29 juni 2011 Verbonden Partijen (HB 1181588) 
- Moties 5 d.d. 16 november 2011 Vitale Coalities (HB 1249856) 
- Presentatie Statenwerkgroep Kader voor Samenwerken d.d. 5 juni 2013 (HB 1500911) 
- Presentatie Prof. Duivenboden d.d. 11 januari 2012 (HB 1514184) 
- Auditrapport Samenwerking met externe partners (HB 1456298) 
- Beoordelingskader Verbonden Partijen (HB 1404541) 

 
10. Ter lezing gelegde stukken 

      
 
 

 
 

 Statenwerkgroep vitale coalities Provinciale Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 
   


