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Inleiding 
 
Provinciale opgaven 
 
Flevoland heeft zich snel ontwikkeld en heeft de opdracht om zich ook de komende decennia 
verder te ontwikkelen, in het belang van de inwoners van het gebied en de omliggende regio’s in 
de Randstad en oostelijk Nederland. Dat doet de provincie door aantrekkelijke steden en dorpen 
te ontwikkelen met een robuuste kwaliteit, een goed vestigingsklimaat, ruimte voor ondernemen 
en een goede bereikbaarheid. 
 
Maar dat kan de provincie niet alleen op eigen kracht. Niet alleen vanwege de financiële 
beperkingen, maar ook omdat in de zich ontwikkelende netwerksamenleving de alles regulerende 
overheid steeds minder vanzelfsprekend is. De overheid is steeds minder de alwetende regelaar 
waar alle kennis zich concentreert en die in volstrekt isolement tot beslissingen komt. Burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties willen ook worden betrokken bij ontwikkelingen 
waaraan zij belang hechten. Vaak zijn zij zelfs beter geëquipeerd dan de overheid om tot 
concrete resultaten te komen. Verschillende overheidslagen en maatschappelijke en private 
organisaties ontwikkelen in toenemende mate samenwerkingsinitiatieven rond gezamenlijke 
belangen. Ontwikkelingsopgaven vertonen daardoor steeds meer ingewikkelde samenhangen. De 
nadruk komt meer te liggen op het zoeken naar goede realisatie- en financieringsstrategieën. Het 
koppelen van belangen en diensten brengt de haalbaarheid dichterbij. Nieuwe uitdagingen liggen 
bijvoorbeeld in het koppelen van gebiedsontwikkelingen en opgaven voor de toekomst voor 
waterveiligheid, energievoorziening, voedselproductie en klimaatbestendigheid.  
 
Maar deze nieuwe aanpak roept ook nieuwe vragen op. Een heel wezenlijke is de vraag hoe bij 
samenwerkingsverbanden inhoud wordt gegeven aan de kaderstellende en controlerende rol van 
Provinciale Staten. In de motie Vitale Coalities Vitaal (16 november 2011) hebben Provinciale 
Staten (PS) daarom verzocht om een afwegingskader ‘vitale coalities’ voor sturing en controle. 
Daarnaast hebben PS aangegeven zicht te willen hebben op adequate bestuurlijke en financiële 
sturing, gericht op zowel de korte als de lange termijn, in een vitale coalitie die zich op 
gebiedsontwikkeling of andere provinciale kerntaken richt.  
 
Doel afwegingskader 
 
Op veel terreinen en op verschillende niveaus werkt de provincie samen met anderen. Vaak gaat 
dat om samenwerking met andere overheden -zoals het Rijk, andere provincies, gemeenten, het 
waterschap-, soms ook met instellingen en organisaties (bv in de jeugdzorg). Vaak gaat dat om 
eenmalige samenwerking rond een bepaald project, soms neemt dat vastere vormen aan rondom 
de uitvoering van bepaalde provinciale taken. Ook de rol die de provincie in een samenwerking 
vervult kan sterk verschillen. Soms is zij trekker en initiatiefnemer en heeft zij een groot 
(financieel of anderszins)  aandeel in de samenwerking, soms ook is haar rol bescheiden en 
ondergeschikt.  
 
Al met al is sprake van een grote diversiteit aan samenwerkingsvormen. Het zou onwerkbaar zijn 
om alle samenwerkingsinitiatieven afzonderlijk ter goedkeuring aan PS voor te leggen. Dat is ook 
in het verleden beschouwd als een onderdeel van de uitvoerende taken van het dagelijks bestuur. 
Wat nieuw is, is dat deze coalitie heeft aangegeven ook de grote uitvoeringsgerichte 
gebiedsontwikkeling in samenwerking met derden (de zgn. ‘vitale coalities’)op te willen pakken. 
Het zijn juist deze grotere samenwerkingsverbanden waarvoor PS een aanscherping wenst van 
haar kaderstellende rol. 
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Dit document is bedoeld als kaderstellend document voor samenwerking in het algemeen; het 
beschrijft aan welke criteria alle samenwerkingsinitiatieven moeten voldoen. Het afwegingskader 
is een handreiking voor een systematische beoordeling van samenwerkingskwesties op een hoger 
abstractieniveau dan een concrete casus. Een helder kader geeft richting aan de wijze van 
samenwerken. Het ondersteunt bij het maken van structurele keuzes en de hierop aansluitende 
beslissingen over samenwerkingsverbanden.  
 
In het afwegingskader wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: wanneer wordt 
samenwerking aangegaan en wanneer niet, welke doelstellingen worden met de samenwerking 
beoogd, wanneer wordt wel of niet uitgetreden, wanneer wordt welke samenwerkingsvorm 
gekozen, hoe wordt de samenwerking aangestuurd en gecontroleerd, welke informatie leveren 
Gedeputeerde Staten op welke momenten aan en hoe gaan Provinciale Staten om met de 
afweging van belangen van de provincie versus die van het samenwerkingsverband. 
 
Daarnaast gaat dit document in hoofdstuk 5 in op de vraag hoe deze samenwerkingsverbanden 
worden gemonitord. PS hebben inzicht nodig in de manier waarop een samenwerking 
functioneert, of bijsturing nodig is, of zich tegenslag en risico’s voordoen en of de doelstellingen 
worden bereikt.  
 
Verbonden partijen 
 
Het kader richt zich op samenwerking in de volle breedte. Daarom kan worden gesproken van een 
algemeen deel. Een bijzondere vorm van samenwerking is de verbonden partij. Op grond van 
artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording is sprake van een verbonden partij als de 
provincie zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft in een samenwerkingsverband. 
Bestuurlijk belang kan bestaan uit directe vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten in het 
bestuur van het samenwerkingsverband, of indirect via stemrecht in een 
aandeelhoudersvergadering. Gezien het specifieke karakter van verbonden partijen past voor 
deze vorm van samenwerking ook een aparte beoordeling via het ‘Beoordelingskader verbonden 
partijen’. Dit is te beschouwen als een specifiek deel. Beide notities horen in samenhang te 
worden bezien.  
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1. Fases van samenwerking 
 
Samenwerking is nodig om doelen te realiseren; in het klein of in het groot. Op veel verschillende 
manieren kan inhoud worden gegeven aan samenwerking. Ook kan het karakter van een 
samenwerking in de loop van de tijd veranderen. Om toch tot algemene afspraken te kunnen 
komen over de rolverdeling tussen PS en GS bij (het aangaan van) samenwerking, wordt in dit 
Kader voor samenwerking uitgegaan van een fasering in de samenwerking. Er worden 4 fases 
onderscheiden, die een samenwerking kan doorlopen. Voor elke overgang naar een volgende fase 
moet een concreet besluit worden genomen. Wij onderscheiden in dit kader de volgende fasering, 
met in iedere fase een andere rol voor de sturingsorganen: 
 
1. Kiemfase 
2. Ontwikkelingsfase 
3. Planfase 
4. Consolidatiefase.  
 
Deze fasen laten een ontwikkeling zien. Andere aanduidingen zijn uiteraard mogelijk, maar deze 
bewoordingen geven de groei goed weer. In de praktijk kunnen de fasen wel eens moeilijk te 
onderscheiden zijn. Met name de eerste twee fasen kunnen zo snel worden doorlopen dat het 
idee dat – spontaan – ontstaat al een globale uitwerking kent.  
 
In het overzicht op de volgende bladzijde is kort weergegeven wat de verschillende fases 
kenmerkt en welke rol PS en GS hebben. 
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1. Kiemfase:  
- idee / initiatief samenwerking 
- organisatie en portefeuillehouder 
- binnen kaders PS 
- informatie aan GS en PS  
- intentieovereenkomst 
 

3. Plan: 
- Businessplan -  definitief ontwerp  
- Realisatieovereenkomst en uitwerking samenwerking 
- voortgang GS 
- bespreking en goedkeuring samenwerking, Businessplan 

en realisatieovereenkomst  PS 

2. Ontwikkeling:  
- ontdekking en verkenning samenwerking 
- gezamenlijke business case (haalbaarheid) 
- college betrokken, coördinerend portefeuillehouder 
- binnen kaders PS 
- voortgang GS 
- informatie PS: rapportage via P&C-documenten  
- GS sluiten samenwerkingsovereenkomst  

 

4. Consolidatie: 
- Uitvoering door samenwerking 
- GS verantwoordelijk voor voortgang  
- PS controleren doelbereik, planning en budget 
- monitoring en rapportage uitvoering Businessplan en 

Realisatieovereenkomst 
- voorbereiding beheersfase 

GS: overgang 
fase 2 ja of nee 

GS: afronding, 
evaluatie en beheer 
 

GS: overgang 
fase 3 ja of nee 

 

PS: overgang fase 4, ja of nee
Samenwerking formaliseren 
Krediet / budget alloceren 
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2. Criteria bij samenwerking  
 
 
2.1 Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden  
 
Los van de vraag met wie er wordt samengewerkt willen PS nagaan wat met de 
samenwerking moet worden bereikt (beoogde resultaten), waarom samenwerking wordt 
gezocht (onderbouwing) en op welke manier de provincie deze samenwerking  wil 
vormgeven (hoe). Dit levert een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden op die als 
kader voor samenwerking dienen.  
 
1 Sturingsfilosofie 
Samenwerkingsinitiatieven verbinden verschillende, vaak heel verrassende, publieke en 
private partijen rondom een gezamenlijk belang, waardoor de kans op succes wordt 
vergroot. Samenwerking is nooit een doel op zichzelf; het is een middel om onze doelen 
dichterbij te brengen. Dit vraagt een andere benadering van samenwerking waarbij het 
niet gaat om het zoeken van uitvoerders van provinciale ambities, betaald met 
provinciale middelen. Het accent komt veel meer te liggen op het zoeken van partners 
met soortgelijke belangen. De provincie brengt partijen bij elkaar die in staat zijn 
ontwikkelingen die passen bij de opgaven van de provincie vorm te geven. De provincie 
probeert resultaatgerichte vormen van netwerksamenwerking tussen stakeholders tot 
stand te brengen.  
 
Criterium bij samenwerking:  
 
Elke samenwerking draagt bij aan de realisatie van één of meer provinciale doelen.   
 
 
2 Bestuursstijl  
Dit college hecht aan samenwerking en wil deze vorm geven. Niet alleen omdat dit 
meer financiële armslag biedt dan de provincie zelf kan opbrengen, maar ook omdat dit 
het maatschappelijk draagvlak –en daarmee de slagingskans- versterkt. Dit vraagt van 
college en individuele leden van het college een ondernemende en open houding, en 
voldoende handelingsruimte om samenwerking tot stand te brengen en tot resultaten te 
komen. Wel is het daarbij nodig om waarborgen in te bouwen voor risico’s en goed 
gedrag.  
 
Criterium bij samenwerking: 
 
Het college zoekt voor het bereiken van de provinciale doelstellingen de juiste partijen 
bijeen voor een maximaal maatschappelijk effect. Daarvoor is het nodig dat de 
politieke opdracht duidelijk is geformuleerd en dat daarbinnen wordt gehandeld.  
 
 
3 Integriteit  
Bij het zoeken naar de juiste partners is integriteit een belangrijke voorwaarde. Dit 
geldt zowel voor het college of het collegelid als voor de ambtelijke organisatie. Zowel 
in de voorfase en verkenning van de samenwerking als tijdens de samenwerking moet 
integriteit worden gegarandeerd en bewaakt. Dit hangt sterk samen met de 
bestuursstijl en met communicatie. Integriteit heeft met name betrekking op het 
menselijk gedrag binnen de samenwerking.  
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Er is een sfeer van openheid nodig waarin collegeleden, maar ook de ambtelijke 
organisatie en de individuele ambtenaar, de ruimte hebben en voelen om elkaar aan te 
spreken op integer handelen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling en vermenging 
van persoonlijke en politieke rollen moet te allen tijde worden vermeden. Zuivere 
zakelijke relaties en vriendjespolitiek, effectief netwerken en dominant sturend gedrag 
zijn uitersten op een gevoelige politieke weegschaal.  
 
Criterium bij samenwerking: 
 
Uitgangspunt is dat het politiek en bestuurlijk handelen de toets van integriteit kan 
doorstaan en dat dit aspect te allen tijde voor, tijdens en na de samenwerkingsrelatie 
kan worden beoordeeld door een onafhankelijke partij. De Code Good Governance/ 
Goed openbaar bestuur (2009) geldt hierbij als basis.  
 
 
4 Governance 
Samenwerking is nodig om doelen te bereiken. De organisatie van dergelijke 
samenwerkingsvormen moet de toets der kritiek kunnen doorstaan. De sturing en 
beheersing van de samenwerking moeten worden vastgelegd in concrete afspraken. Dit 
gaat verder dan integriteit van de deelnemers en heeft betrekking op de 
geïnstitutionaliseerde samenwerking. De rollen en verantwoordelijkheden van de 
verschillende deelnemers worden geformuleerd. Bevoegdheden en mandaten zijn 
vastgelegd. Over onderlinge en externe informatievoorziening, (voorbereiding van) 
besluitvorming, interne en externe communicatie, handelingsvrijheid en verantwoording 
(control) worden afspraken gemaakt. Ook de exit is een onderwerp van dergelijke 
samenwerkingsovereenkomsten.  
 
Criterium bij samenwerking: 
 
De samenwerkingsrelatie wordt uitgewerkt in afspraken over en omschrijvingen van 
rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De samenwerking vindt plaats op 
basis van de Code Good Governance / Goed openbaar bestuur (2009).  
 
 
5 Risico’s en onzekerheden 
Samenwerking ontstaat soms spontaan en ad hoc. Dat kan tot verrassende combinaties 
leiden met een groot (maatschappelijk) rendement. Dan kan met recht worden 
gesproken van een “vitale coalitie”. Met name in de eerste, verkennende fase (de 
kiemfase) is deze relatie niet zonder meer stabiel om grote risico’s te dragen. Veel van 
dergelijke relaties zijn gebaseerd op vertrouwen en enthousiasme. Pas na uitwerking en 
verkenning op basis van een voorlopig ontwerp, een haalbaarheidsstudie kan een eerste 
risico-analyse of risicokaart worden opgesteld. In de planfase en de consolidatiefase 
zijn de risico’s in beeld en kan op risico’s worden gestuurd.  
 
De betrouwbaarheid van een partner is van te voren niet altijd goed te bepalen. 
Organisaties die zich hebben bewezen en stabiel zijn, zijn natuurlijke partners. Deze 
relaties zijn degelijk en voorspelbaar, ook al zijn er geen garanties. Ondernemingen, 
PPS-constructies, consortia, eenpersoonsbedrijven, onduidelijke constructies en 
dergelijke hebben geen stabiele reputatie opgebouwd en moeten zich bewijzen. 
Samenwerking met deze partners heeft een ander risicoprofiel.  
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Het is aan te bevelen om in de verschillende stadia een risico-analyse op te stellen over 
het dossier en op de samenwerking en op de samenwerkingspartners. Indien nodig kan 
dat worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.  
 
 
Criterium bij samenwerking:  
 
Zowel vooraf als tijdens de samenwerking worden de risico’s geanalyseerd en bij de 
besluitvorming over de samenwerking (met wie, welk doel, welke resultaten, hoe, 
wanneer) betrokken.  
 
 
6 Control 
Via de in dit Kader voor samenwerking vastgelegde criteria sturen PS aan de voorkant op 
samenwerking. Hoe houden PS echter grip op de samenwerking en op het proces om de 
doelen te bereiken? Hoe beheersen PS dergelijke processen en hoe wordt daarover 
verantwoording afgelegd?  
 
In het voorgaande is al een aantal controle-instrumenten genoemd:  
- risico-analyse 
- integriteitbeoordeling 
- afspraken over Governance 
 
Aanvullend moeten samenwerkingsrelaties worden geborgd. Het is aan te bevelen dat 
de afspraken tussen de samenwerkende partners hierover worden vastgelegd en worden 
bewaakt door het bestuur van de samenwerking. Dit begint bij de periodieke 
rapportages in het kader van de PenC cyclus. In ieder geval leggen GS in het Jaarverslag 
verantwoording af over de samenwerkingsrelaties.  
 
Daarnaast kunnen de omvang of het risico van programma’s separate verantwoording en 
rapportage aan PS rechtvaardigen. Dit wordt per programma overeengekomen. Het is 
denkbaar dat samenwerkende partijen gezamenlijk verantwoording afleggen. Wat vorm 
en inhoud betreft moet de provincie flexibel zijn. Partners kunnen een heel andere 
vorm van verantwoording afleggen, bijvoorbeeld aan een vergadering van 
aandeelhouders, aan de achterban of via de media.  
 
Criterium bij samenwerking:  
 
Ten minste een keer paar jaar in het jaarverslag leggen GS aan PS verantwoording af 
over de samenwerking. indien dit vooraf is overeengekomen worden aanvullende 
verantwoordingsmomenten ingepland en rapportages aangeboden.  
 
 
7 Evaluatie 
Samenwerkingsrelaties worden aangegaan voor een bepaald doel en voor een bepaalde 
tijd. We onderscheiden verschillende fasen in de samenwerking en bij de overgang van 
de ene fase in de andere fase kan een evaluatie worden opgesteld. Deze evaluatie 
bevat een antwoord op vragen als:  
- is de samenwerking tot nu toe effectief en efficiënt 
- is er nog voldoende draagvlak onder de samenwerkingspartners voor de volgende 

fase 
- zijn er risico’s en onzekerheden  
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Criterium bij samenwerking: 
 
De samenwerking en de daaronder geformuleerde overeenkomst(en) worden 
geëvalueerd in ieder geval op de momenten waarop moet worden besloten over een 
overgang naar een nieuwe fase in de samenwerking (go/no go). Ook bij de beëindiging 
van de samenwerking vindt evaluatie plaats.  
 
 
8 Communicatie 
Bij de start van de samenwerking worden afspraken gemaakt over de interne en externe 
communicatie.  Iedere samenwerkingspartner heeft te maken met interne 
(medewerkers, achterban, bestuur) en externe communicatie (media, publiek). Door 
slechte communicatie kan een samenwerking worden bemoeilijkt of zelfs stuklopen.  
 
Ook hier is vertrouwen een belangrijke drager van de samenwerking. Wie communiceert 
er, naar wie wordt er gecommuniceerd, hebben we elkaar wel goed begrepen? Zeker als 
er sprake is van een gedeeld belang en het vertrekpunt is verschillend, dan zijn 
afspraken over communicatie relevant. Omdat de stakeholders sterk verschillen is het 
relevant dit vooraf goed uit te werken in een communicatieparagraaf. Zo hebben PS een 
andere positie dan een onderzoeker of een ondernemer die participeert in de 
samenwerking. Zie ook 5.  
 
Criterium bij samenwerking: 
 
Bij het aangaan van een samenwerkingsrelatie worden afspraken over communicatie 
vastgelegd in een communicatieparagraaf. Daarbij wordt aangegeven per deelnemer 
aan de samenwerking wie waarvoor verantwoordelijk is en of in mandaat namens 
anderen wordt gesproken.  
 
 
2.2 Selectie van samenwerkingspartners 
 
Hoe selecteert de provincie haar samenwerkingspartners? Met wie gaan GS in zee? Het is 
niet eenvoudig om vooraf aan te geven met welke partijen samenwerking wordt gezocht 
om doelen te bereiken. Het is maatwerk en verschilt sterk per onderwerp. Dit hangt 
onder andere samen met de omvang van de samenwerking, maar ook met de deelname 
van andere partijen. Met name in de beginfase is sprake van spontaniteit, van 
creativiteit en van toevallige samenloop. In de kiemfase is daarop dan ook moeilijk te 
sturen.  
 
Naarmate de samenwerking vordert en serieus wordt ingevuld wordt onderzoek gedaan 
naar de samenwerkingspartners; daarbij zijn de volgende criteria relevant:  
 

• is de beoogde partner een betrouwbare en integere partij? 
• is de beoogde partner voldoende solvabel en heeft hij mandaat om besluiten te 

nemen? 
• heeft de beoogde partner een belang dat niet strijdig is met dat van de provincie? 
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2.3 Risicomanagement en governance aspecten 
  
Voordat tot de volgende fase van samenwerking (fase Ontwikkeling) wordt besloten, 
sluiten de partijen een intentieovereenkomst of een vergelijkbare overeenkomst. Deze 
overeenkomst kan worden gesloten indien aan de voorwaarden onder 1 wordt voldaan. 
Op basis van een haalbaarheidsonderzoek of een voorlopig ontwerp of een vergelijkbaar 
product wordt gezamenlijk besloten of deze fase kan worden afgerond met een 
intentieovereenkomst. Als hulpmiddel kan daarbij een gezamenlijke risicoanalyse op 
het onderwerp van samenwerking worden uitgevoerd. Ook kan een eerste toets op 
grond van het Kader voor Samenwerking worden gedaan. Daarbij komt de governance 
van de beoogde samenwerking aan de orde.  
 
 
2.4    Informatievoorziening en communicatie 
 
In de Kiemfase wordt gezorgd voor voldoende informatie aan het college van GS. Indien 
sprake is van een samenwerking die direct bijdraagt aan de realisatie van een 
doelstelling van PS, dan worden PS via een separate mededeling op de hoogte gebracht 
van de verkenning van de samenwerking. In de fase van Ontwikkeling waarbij een 
Intentieovereenkomst mogelijk wordt gesloten worden PS betrokken via afdoende 
informatie, zowel schriftelijk als mondeling (panoramaronde). Vanaf dat moment gaat 
de informatievoorziening zowel via de P&C-documenten als waar nodig voor het proces 
in separate documenten of overlegmomenten.  
 
Hierbij wordt het Handvest Informatievoorziening gehanteerd.  In H.3 wordt een 
schematisch overzicht gegeven van de wijze waarop de Staten over samenwerking 
worden geïnformeerd. 
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3. Beoordeling 
 
 
Een samenwerking moet kunnen worden beoordeeld. Voor het aangaan van een verbonden partij 
– een verbijzonderde wijze van samenwerking - waarin de provincie zowel een bestuurlijk als 
een financieel belang heeft is een beoordelingskader opgesteld. PS hebben dit in 2008 
vastgesteld.  
 
Voor andere samenwerkingsverbanden is dat beoordelingskader niet bedoeld en niet goed toe te 
passen. De samenwerking die is gebaseerd op gedeelde belangen en gelijkwaardigheid moet 
anders worden gewaardeerd. Het is niet de provincie die als opdrachtgever bepaalt wat er moet 
gebeuren, maar er is een gezamenlijk doel dat de partijen bindt en waarbij op basis van 
vertrouwen de krachten worden gebundeld. Dit vraagt enerzijds om ruimte en diversiteit, 
anderzijds vraagt deze aanpak om voldoende houvast en transparantie om te kunnen sturen op 
het bereiken van het beoogde resultaat. Hieronder zijn bestuurlijk en politiek relevante 
toetsvragen beschreven.  
 
 Toetsvraag Toelichting op de vraag 

1 Is er sprake van een provinciale rol of taak?  Kan ik op basis van de formulering van de doelstelling en de 
toelichting daarop vaststellen welke rol de provincie vervult 
bij het realiseren van de doelstelling?  

2 Is er sprake van publieke meerwaarde die via 
samenwerking gericht is op de realisatie van 
provinciale doelen ? 

Lees ik in de onderbouwing van de samenwerking voldoende 
argumenten om deze samenwerking aan te gaan met het 
oog op de doelrealisatie? En samenwerking met deze 
partners?  

3 Draagt de samenwerking bij aan de realisatie 
van een maatschappelijk, strategisch en 
politiek relevant effect?  

Lees ik in de doelstelling van de samenwerking aan welke 
doelen de provincie bijdraagt, dan wel die de provincie 
realiseert?  

3.1  Sluit de samenwerking aan bij eerdere 
doelstellingen van de provincie Flevoland? 

Zie ik voldoende consistentie in het handelen van de 
provincie, sluiten we aan op eerdere (mogelijk 
gerealiseerde) doelen? Of is er sprake van een nieuwe 
doelstelling waarover geen besluitvorming heeft 
plaatsgevonden.  

 

3.2  Is het doel van de samenwerking 
voldoende concreet geformuleerd?  

Vind ik dat het doel omschreven is volgens SMART –criteria, 
gelet op de fase waarin de samenwerking nu is?  

4 Is de bijdrage van de provincie voldoende 
concreet geformuleerd?  

Vind ik voldoende duidelijk wat de bijdrage van de provincie 
in de samenwerking is, wat haar belang is, wat haar doel is 
en wat zij daarvoor over heeft?  

5 Zijn in deze fase van samenwerking de grote 
risico’s voldoende in beeld gebracht ? 

Heb ik in beeld welke risico’s zijn geïnventariseerd en welke 
mogelijke beheersmaatregelen mogelijk zijn. Lees ik welke 
realistische kansen deze samenwerking oplevert die 
voldoende kans van slagen heeft?  

6 Is de structuur van de samenwerking in de 
verschillende fase goed georganiseerd 
 

Lees ik of de vorm van samenwerking zorgt voor een 
betrouwbare en integere vorm van samenwerking die in het 
publieke en algemene belang kan worden aangegaan?  

7 Is er sprake van onderling vertrouwen tussen 
de (beoogde) samenwerkingspartners?  

Heb ik voldoende vertrouwen in de keuze van partners door 
het college van GS? 

8 Is de samenwerking gebaseerd op 
gelijkwaardigheid of op een relatie van 
opdrachtgever – opdrachtnemer? 

Beschouw ik de samenwerking als een vorm van duurzame 
samenwerking op een gezamenlijk te bereiken 
maatschappelijk effect? 
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4. Bestuurlijke spelregels bij een nieuwe samenwerkingsrelatie 
 
De provincie werkt samen met partners aan provinciale doelen. In het dagelijkse werk komen veel vormen van samenwerking voor. Het gaat om 
grote en kleine verbanden, om politiek majeure of irrelevante dossiers. Nu eens is de idee voor samenwerking ontstaan in de politiek of vanuit 
het bestuur, dan weer is het op ambtelijk niveau tot stand gekomen of is een portefeuillehouder de initiator.  
 
Provinciale Staten moeten en willen de gelegenheid hebben om te sturen en te beheersen. PS willen tijdig betrokken zijn bij het ontstaan van 
een relevante samenwerkingsrelatie. Aan de voorkant is de betrokkenheid van PS wenselijk om te voorkomen dat de staten later in het proces 
niet instemmen met de gang van zaken en het gekozen samenwerkingsverband. PS moeten in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte zijn 
van wat er speelt, moeten kunnen aangeven of zij instemmen met de beoogde richting en met welke wensen in de verdere vormgeving van de 
samenwerking rekening moet worden gehouden. Zo worden zij kaderstellend in positie gebracht. Van cruciaal belang hierbij is de beoordeling van 
wanneer een samenwerking ook echt politiek relevant is. Dat is bv het geval wanneer de samenwerking betrekking heeft op een majeur 
onderwerp, of grote financiële of reputatierisico’s met zich meebrengt. 
 
De beoordeling biedt altijd enige ruimte voor interpretatie. In het algemeen geldt echter dat GS als dagelijks bestuur, i.c. de  
portefeuillehouder, de relevantie van een samenwerking tijdig dient te signaleren en PS in positie dient te brengen om daarover kaderstellende 
afspraken te maken. Deze kaderstellende uitspraken bevatten onder meer een beoordeling of samenwerking voor de desbetreffende taak 
meerwaarde heeft en aan welke eisen de samenwerkingsrelatie moet voldoen. Uiteindelijk beoordeelt PS ook of een samenwerking al dan niet 
kan doorgaan (go/no go besluit). 
 
De betrokkenheid van Provinciale Staten bij de relevante samenwerkingsrelaties is niet eenduidig geregeld. In dit document wordt geprobeerd 
daarvoor een kader te formuleren. Aangesloten wordt bij het Handvest Informatievoorziening. Daarin hebben Provinciale Staten aangegeven dat 
zij over de informatie willen beschikken om tijdig te kunnen sturen en beheersen. Hieronder is aangegeven per fase welke informatie beschikbaar 
wordt gesteld aan de Staten in het kader van de samenwerkingsrelaties.  
 
 Fase  Acties  Instrument PS Toelichting 
1 Kiemfase  

 
De idee voor een 
samenwerkings-
relatie wordt 
verkend 

Gedeputeerde Staten 
Portefeuillehouder verzorgt Mededeling  
 
Provinciale Staten  
- bespreking Mededeling in 

presidium 
- PS agenderen de Mededeling in 

commissie  

PS ontvangen 
mededeling, indien 
aanwezig inclusief 
bestuursopdracht c.q. 
startnotitie.  
 
PS geven opvattingen en 
wensen aan 

Gedeputeerde Staten 
GS werken binnen de vastgestelde kaders van PS. In deze eerste fase is met 
name de portefeuillehouder die de inschatting maakt de mededeling te 
doen aan PS. Relevante vraag is of de beoogde samenwerking voor PS 
relevant is. Er zijn immers nog geen besluiten genomen. GS is meestal wel 
gekend in deze voorfase. 
  
In Fase 1 staat nog weinig meer op papier dan een idee, een initiatief. Een 
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- Bespreking, toelichting, 
presentatie, uitwisseling van 
ideeën en wensen  

 

portefeuillehouder mee 
ter uitwerking 

(verrassend) idee voor samenwerking kan soms lang in de week liggen, 
maar in enkele gevallen is het een unieke gelegenheid en is snel handelen 
noodzaak. De fasen 1 en 2 zijn dan vrijwel niet te onderscheiden. 
 

 Kiemfase  
 
Een Intentie-
overeenkomst voor 
samenwerking 
wordt opgesteld en 
gesloten 
 

Gedeputeerde Staten 
- GS en de partijen sluiten een 

intentieovereenkomst, waarbij GS 
zich verzekeren van instemming PS 

 
Provinciale Staten  
- Presidium bespreekt  de 

Mededeling inclusief overige 
relevante informatie  

- PS agenderen de Mededeling in 
commissie 

- Bespreking, toelichting, 
presentatie, uitwisseling van 
ideeën en wensen  

- Bij grote spoed treden 
portefeuillehouder en voorzitter in 
overleg met Presidium over 
afstemming met de staten 

 

PS ontvangen 
mededeling, indien 
aanwezig inclusief 
bestuursopdracht c.q. 
startnotitie, 
intentieovereenkomst.  
 
PS geven opvattingen en 
wensen aan 
portefeuillehouder en 
het college mee ter 
uitwerking 
 
 

- Gedeputeerde staten zijn op de hoogte van de beoogde partijen en 
deelnemers aan de samenwerking  

- Samenwerking is verkend (inclusief de vorm van samenwerking) en 
doelen en resultaten op hoofdlijnen geformuleerd 

- Risico’s worden globaal in kaart gebracht 
- Governance is op hoofdlijnen weergegeven 
- Planning wordt aangegeven 
 

2 Ontwikkelingsfase  
 
Een 
Samenwerkingsover
eenkomst wordt 
opgesteld en 
gesloten 

Gedeputeerde Staten 
- Opstelling  

samenwerkingsovereenkomst 
- Globale risicoanalyse 
- Globale beoordeling van de 

samenwerking  
 
Provinciale Staten  
Bespreking 
samenwerkingsovereenkomst in 
commissie 
Instemming met samenwerking 
 
Gedeputeerde Staten 
Vaststelling 
samenwerkingsovereenkomst na 

o Mededeling 
o Samenwerkingsovere

enkomst 
o Startnotitie 
o Presentatie 
o bespreking in staten 

(panorama /opinie) 
o de staten worden 

om mening gevraagd 

- De partijen werken de intentieovereenkomst uit in een 
samenwerkingsovereenkomst, convenant of vergelijkbaar.  

- Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met bijbehorende 
stukken wordt een risico-analyse opgesteld 

- De doelen en resultaten van de samenwerking worden concreet 
beschreven 

- Toetsing aan het Kader voor samenwerking of het Beoordelingskader 
Verbonden Partijen 

- De governance is globaal beschreven 
- Aan de samenwerking ligt een uitwerking ten grondslag, zoals  

o Haalbaarheidsstudie 
o Businesscase 
o Voorlopig ontwerp 
o Globaal PvE ten grondslag 

- Visiedocument  
- Voor zover wordt gewerkt binnen de aangegeven kaders van PS is geen 
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instemming PS (gehoord de commissie) 
 

besluitvorming over kaderstelling en middelen nodig. 
- PS kunnen nieuwe of aanvullende kaders meegeven 
- PS geven “go” of  “no go”.  
 
 

3 Planfase  
 
De Realisatie-
overeenkomst 
wordt opgesteld en 
gesloten 

Gedeputeerde Staten 
- Opstelling risicoanalyse 
- Beoordeling van de samenwerking 

op basis van kader 
- Opstelling Realisatieovereenkomst  
 
Provinciale Staten  
Bespreking realisatieovereenkomst in 
de statenvergadering.  
Goedkeuring samenwerking PS 
Goedkeuring budgetten samenwerking 
PS 
 
Gedeputeerde Staten 
Vaststelling Realisatieovereenkomst na 
instemming PS 
 

Besluitvorming over 
- wijze van 

doelrealisatie 
- inzet van middelen 
- juridische en 

bestuurlijke 
constructies 

- go-no go 

- De partijen leggen aan de eindverantwoordelijke besturen de stukken 
ter besluitvorming voor 

- De governance is uitgewerkt 
- De samenwerking is getoetst aan het Beoordelingskader Verbonden 

Partijen of Kader voor samenwerking  
- De stukken voor de institutionalisering  van de samenwerking zijn 

opgesteld 
- De afspraken over doelen, activiteiten, middelen staan op papier 
- Een risico-analyse is opgesteld op basis van een uitgewerkt plan 

o Een businessplan 
o Definitief ontwerp 
o Definitief PvE 

4 Consolidatiefase Sturing en beheersing via P&C 
Eigen rapportagesyclus met 
contactmomenten in PS (commissie) 

 De samenwerking wordt uitgevoerd en via een eigen rapportagelijn dan wel 
de P&C documenten worden de samenwerkingsrelaties gemonitord. Zie 
hoofdstuk 5 
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5. Afspraken over sturing en beheersing van bestaande samenwerkingsrelaties 
 
 
In onderstaand overzicht is schematisch uitgewerkt hoe samenwerkingsverbanden idealiter verlopen, uitgaande van de in hoofdstuk 1 
toegelichte fasering. Daarbij wordt ingegaan op de hoe per fase inhoud kan worden gegeven aan de kaderstellende en controlerende 
rol van PS. Ook worden de rollen van PS in de samenwerking uitgewerkt: de controlerende, opiniërende en besluitvormende rol van 
de staten als hoogste orgaan in de provincie. In veel gevallen is er sprake van uitwisseling van informatie over de grotere 
programma’s en projecten tussen GS en PS. Op deze wijze wordt transparant hoe PS betrokken zijn bij samenwerking.  

 
Fase  Rol van PS in 

samenwerkingsrelatie 
 

Kaderstelling1  Controle 

Controleren Instrument  Programmabegroting (PB) 
Paragraaf in PB over samenwerkingen van de provincie met derden 
Informatie GS over initiatief (actieve informatieplicht)  

Jaarrekening 

Geïnformeerd worden 
Controleren 
Stimuleren 
 
 

Resultaat 1. Welk initiatief tot samenwerking hebben GS genomen of aan welk initiatief 
nemen zij deel?  

2. Wat willen GS bereiken en wanneer: aan welk beoogd maatschappelijk effect, 
welke strategische doelen en resultaten draagt deze samenwerkingsrelatie 
bij?  

3. Wat gaan GS daarvoor doen? En met welke activiteiten denken GS en de 
partner(s) deze te realiseren? 

 

1. passen aangegeven 
samenwerkingsinitiatieven 
binnen kaders PS 

2. Wat is de mogelijke 
politiek/bestuurlijke impact 
van het initiatief  

 Rol  1. Heeft de provincie een rol en toegevoegde waarde in deze 
samenwerkingsrelatie? 

2. Met wie werken GS samen?  
3. Vanuit welke positie en legitimiteit gaan GS samenwerking aan?  

Wat hebben GS gedaan? 

 Randvoorwaarden Wat mag het resultaat van de samenwerking kosten? Welke bijdrage levert de 
provincie globaal?  
 
Is vooraf geformuleerd wanneer de samenwerking succesvol is? Hoe wordt dit 
gemeten en zijn evaluatiemomenten bepaald?   
 

Wat heeft initiatief gekost? 

K
ie

m
fa

se
 

 Risico’s Welke strategische risico’s zijn aan deze samenwerking verbonden?  Zijn risico’s opgetreden? 

                                                 
1  Geeft aan welke kaders PS voor(afgaand aan) elke fase stelt en welke aspecten daarin aan de orde komen.  
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Fase  Rol van PS in 
samenwerkingsrelatie 
 

Kaderstelling1  Controle 

  
 
 
 

Fase overgang   

Opiniëren  Programmabegroting  Jaarrekening 

Informatie inwinnen 
Focus aanbrengen 
Controleren 
Stimuleren 
Draagvlak zoeken 
Intentieovereenkomst 

Resultaat 1. Wat willen we bereiken: aan welke maatschappelijk effect, doelen en 
resultaten draagt de samenwerking bij? Zijn de doelen voldoende SMART? 

2. Wat gaan we daarvoor doen? En met welke activiteiten denken GS en de 
partner(s) deze te realiseren? 

3. Hoe ziet het proces/planning/fasering er globaal uit?  
4. Is vooraf de fase van beheer meegenomen in het beoogde doel?  
 

3. passen aangegeven 
samenwerkingsinitiatieven 
binnen kaders PS 

4. mogelijke 
politiek/bestuurlijke impact 
van initiatieven 

 Rol  1. Met wie werken we samen?  
2. Vanuit welke positie en legitimiteit gaan GS samenwerking aan?  
3. Wat is de rol van de provincie en welke toegevoegde waarde? 
4. Is de provincie trekker of is de provincie deelnemer of is de provincie 

faciliterend?  
 

 

 Randvoorwaarden 1. Wat dragen wij bij?  
2. Is er een intentie overeenkomst?  
3. Wat dragen anderen bij?  
4. Is er een globaal Programma van Eisen (PvE) of een voorlopig ontwerp (of 

varianten)? 
 

 

O
nt

w
ik

ke
li

ng
 

 Risico’s 1. Is er een globale strategische risicoanalyse opgesteld gericht op de 
samenwerking en het beoogd resultaat? Is de samenwerking zelf geëvalueerd?  

2. Zijn alternatieven, varianten of scenario’s verkend en afgewogen? 
3. Hebben de partners een exitstrategie afgesproken voor de 

samenwerkingsrelatie? 
4. Is bij de randvoorwaarden voldoende rekening gehouden met de risico’s?  
 

 

 

 Fase overgang 
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Fase  Rol van PS in 
samenwerkingsrelatie 
 

Kaderstelling1  Controle 

 
Beslissen  Startnotitie / samenwerkingsovereenkomst 

Programmabegroting 
Jaarrekening 
Eventuele extra rapportages 

(Strategische) kaders 
Risico’s in kaart brengen 
Sturing organiseren 
Budgetten beschikbaar 
stellen 
Legitimatie leveren 
Informatie inwinnen 
Controleren 
Stimuleren 
Draagvlak zoeken 
 

Resultaat Beslisdocumenten:  
1. Startnotitie 
2. Samenwerkingsovereenkomst  
 
Is er een uitgewerkt PvE?  
Is er een definitief ontwerp?  
 wat is het doel – SMART geformuleerd  
 welke concrete resultaten levert dit op 
 welke rol Provincie Flevoland 
 welke kosten 
 welke partners en welke belangen hebben zij  
 wat brengen partners in 
 welke alternatieven?, wat voegt samenwerking toe? 
 Welke risico’s + beheersmaatregelen 
 Welke exit-strategie 
 Welke governance-structuur 

 

 Vorderingen in 
samenwerkingsproces 

 Afwijkingen in resultaten en 
budgetten 

 Wijzigingen in omstandigheden 
 Bewaking kosten en risico’s 

 
 

 Rol  Zijn onderstaande aspecten voldoende uitgewerkt in de startnotitie: 
1. Met wie werken we samen?  
2. Vanuit welke positie en legitimiteit gaan GS samenwerking aan?  
3. Wat is de rol van de provincie en welke toegevoegde waarde? 
4. Is de provincie trekker, deelnemer, duwer, facilitator?  
 

 

Pl
an

fa
se

 

 Randvoorwaarden - Wat dragen wij en de verschillende partners bij 
- Welke inspanningen moeten worden geleverd 
- Is de governance uitgewerkt  
- Is de beheersfase in kaart gebracht  

 



1404541 Kader voor samenwerking  18 

Fase  Rol van PS in 
samenwerkingsrelatie 
 

Kaderstelling1  Controle 

 Risico’s Is de samenwerking geëvalueerd?  
Is er uitgewerkte risicoanalyse op de samenwerking, op de resultaten en op een 
concept businessplan?  
Wordt gestuurd op beheersmaatregelen?  
Kan realisatie plaatsvinden binnen de meegegeven randvoorwaarden?  
 

 
  Fase overgang 

 
  

Controleren 
Informatie inwinnen 
Stimuleren  
Draagvlak zoeken 

Resultaat Businessplan 
Voeren GS de overeenkomst uit zoals afgesproken? 
Realisatieovereenkomst 
Eventuele bijstellingen van de afspraken samenwerkingsovereenkomst 
- Governance 
- Organisatievorm 
- Budgetten 
- Exitstrategie 

Jaarrekening 
Eventuele extra rapportages 

 Rol  Zijn de partners en de provincie rolvast  

 Randvoorwaarden Zijn er afwijkingen? 
Moet er worden bijgestuurd? 

 

R
ea

li
sa

ti
ef

as
e 

 Risico’s Evaluatie  
Exit  

 

  Fase overgang   

Be
he

er
 

 

 
 
 
 

 Goede regeling en overeenkomst afsluiten met partijen over de fase van beheer en 
het beoogde kwaliteitsniveau van het gerealiseerde project. Hiervoor wordt veelal 
een programma van eisen geformuleerd en wordt aanbesteed. 

Budgettering en/of uitbesteding 
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Bijlage 1 Beoordelingskader juridische vorm 
 
 

 
 

ja 

1. Is er sprake van publiek belang 

ja 

ja 

ja 

2. Is betrokkenheid van andere 
partijen nodig en / of wenselijk 
voor aanpak van het publiek 
belang 

5. Heeft privaatrechtelijke 
rechtsvorm de voorkeur 

4. Is rechtspersoon wenselijk 
of noodzakelijk 

3. Vraagt het publieke belang om 
actieve provinciale  betrokkenheid

ja 

  nee 

 nee 

 nee 

  nee 

nee 

ja 

nee 

6. Is het voor de zeggenschap 
wenselijk of noodzakelijk deel te 
nemen in het risicodragend 
vermogen van een 
privaatrechtelijke organisatie  

Rol op afstand.  
Instrumenten:  
- Subsidie met voorwaarden 
- Lening / garantstelling 
- Regels met toezicht en 

handhaving 
- Opdracht aan derden 
- Initiatief voor private 

instelling zonder deelname 

Overlaten aan de markt 

Decentrale overheid voert zelf 
uit 

- Platform, stuurgroep, 
adviescommissie 

- Bestuursakkoord, convenant, 
intentieverklaring 

- Netwerk 

Deelneming, stichting 

Publiekrechtelijke WGR 
(Openbaar lichaam) 

NV, BV, CV 


