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Aanleiding: over de opgave Ruimte voor Initiatief 
In de Omgevingsvisie FlevolandStraks heeft de provincie Flevoland zeven maatschappelijke opgaven 
benoemd. Opgaven die nuttig en nodig zijn om de regio verder te versterken. Het gaat onder meer 
om vraagstukken als economie, duurzaamheid en fysiek-sociale leefomgeving. De betrokkenheid van 
overheden - provincie, waterschap en gemeenten – is belangrijk om deze opgaven aan te pakken. De 
inzet van vele andere partijen: bedrijven, ondernemers, verenigingen, inwoners, is dat echter net zo 
belangrijk. Sterker geformuleerd: de basisgedachte van de Omgevingsvisie is dat de ontwikkeling van 
Flevoland - meer dan tot nu toe - in handen komt van de Flevolanders.  

Ruimte voor Initiatief is een van de drie kernopgaven binnen de omgevingsvisie en is gericht op de 
besturingsfilosofie die hoort bij de omgevingsvisie. De ambitie van ruimte voor initiatief is dat in 2030 
en verder Flevoland de belofte van bestuurlijke vernieuwing heeft waargemaakt.  

“Hier besturen we anders en effectiever. We zetten de maatschappelijke opgave centraal en benutten 
de krachten uit de samenleving. Iedere keer opnieuw bepalen we wat een effectieve manier is om dit 
te doen. Per onderwerp bekijken we met welke partners we de opgave aanpakken. De ene keer 
faciliteren we, de andere keer reguleren we, soms verbinden we partijen of hebben we een forse 
inzet. Per opgave is maatwerk nodig.” 
 
De provincie is in deze ambitie niet langer de partij die de plannen maakt en uitvoert, maar is er om 
maatschappelijke partners en burgers zoveel als mogelijk te ondersteunen mits hun activiteiten 
bijdragen aan de maatschappelijke en provinciale belangen waar de provincie voor staat. Om deze 
ambitie te kunnen behalen werkt Ruimte voor Initiatief langs drie lijnen aan een nieuw denk- en 
handelingsraam waarmee werkwijzen en processen voor de uitvoering van de Omgevingsvisie 
ontwikkeld en verbeterd worden (pag. 11 Omgevingsvisie Flevoland):  

1. Het vereenvoudigen en verbeteren van de procesgang voor initiatiefnemers, zodat zij beter 
in staat zijn om eigen idealen te realiseren. De regelgeving en aanpak van de overheden 
stemmen we op elkaar af. We hebben de ambitie om als één Flevolandse overheid op te 
treden. 

2. Het realiseren van de ambitie van een complementair bestuur. De uitwerking pakken we op 
met de Flevolandse gemeenten en waterschap. We passen dit onder meer toe op de 
opgaven in de Omgevingsvisie. 

3. Het creëren van nieuwe verbindingen tussen Flevolanders en provinciaal bestuur, waardoor 
we de goede maatschappelijke opgaven op de goede wijze kunnen aanpakken. 

De kernopgave Ruimte voor Initiatief vormt een kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie bij 
betrokken is. Zowel voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere vraagstukken van 
de provincie Flevoland. Dit betekent dat de activiteiten van Ruimte voor Initiatief de andere 
inhoudelijke opgaven faciliteren. 

Daarnaast wordt door de provincie ook met andere overheden en organisaties -zoals gemeenten, 
waterschap, GGD, RWS, brandweer en OFGV - samengewerkt om de uitvoering van de Omgevings-
wet te implementeren. Het gaat dan om afspraken rond bijvoorbeeld vergunningen en het 
stroomlijnen van andere processen rondom de uitvoering van de Omgevingswet. 
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Over deze koersnotitie 
De opgave Ruimte voor Initiatief heeft een procesmatig karakter en werkt op de korte termijn toe 
naar twee resultaten: een programma Ruimte voor Initiatief en een Overeenkomst één overheid.  

De afgelopen periode hebben we gefocust op de eerste programmalijn, namelijk de ‘ja, mits’-ambitie 
(lijn 1), vanuit de overtuiging dat we eerst het huis op orde moeten hebben voor we in verbinding 
treden met regionale overheden (lijn 2) en met Flevolanders (lijn 3). In dit kader hebben we een 
aantal activiteiten uitgevoerd met als doel betekenis te geven aan en toepassen van het ‘ja, mits’-
principe. Hierbij hebben we gekeken hoe deze samenhangt met de andere twee principes. De 
activiteiten zijn o.a.: 

• Sessies en gesprekken met statenleden (commissie, interviews) 
• Leren van casuïstiek (huidige experimentenkader, Structuurvisie Zon, andere opgaves uit 

de omgevingsvisie) 
• Onderzoeken bestaande literatuur 
• Gesprekken bestuurlijk en management met gemeenten en waterschap 
• Regionale leergang Ambtenaar 3.0 

Deze koersnotitie geeft de belangrijkste inzichten uit al deze activiteiten weer. Deze notitie is 
bedoeld om de uitgangspunten van Ruimte voor Initiatief en voorgestelde richting van het 
programma weer te geven. U wordt gevraagd richtinggevende uitspraken te doen, dan wel de 
huidige te onderschrijven. De notitie is opgebouwd uit een aantal onderdelen:  

1. Richtinggevende uitgangspunten 
2. Koers van het programma 

2.1. Lijn 1: besturen vanuit het ‘ja, mits’-principe 
2.2. Lijn 2: samenwerking, één overheid en complementair bestuur 
2.3. Lijn 3: nieuwe verbindingen tussen overheid en Flevolanders 

3. Richtinggevende uitspraken voor het programma Ruimte voor Initiatief 
 

1. Richtinggevende uitgangspunten: paradigmaverschuiving: ‘open provincie’ 
Als provincie hebben we te maken met een paradigmaverschuiving dat noopt tot een ‘open 
provincie’. Dit biedt de grondslag voor de opgave Ruimte voor Initiatief. Het programma zal 
geschreven worden op basis van deze paradigmaverschuiving met een aantal richtinggevende 
uitgangspunten. We beschrijven ze hieronder. 

De samenleving verandert 
De afgelopen decennia hebben we morgen genieten van technologische en sociale innovaties. Het 
maakt dat we sneller kunnen communiceren, onafhankelijk van de fysieke afstand. Dat creëert 
kansen in de vorm van nieuwe perspectieven, toepassingen en samenwerkingspartners. We zien dat 
inwoners en ondernemers initiatiefrijker en zelfbewuster worden. Er is meer mogelijk op het gebied 
van zelforganisatie, communicatie en innovatie. Een gewenste ontwikkeling, want veel 
maatschappelijke vraagstukken kunnen we alleen adresseren met een actieve rol van inwoners en 
ondernemers. 

Wie zien een noodzaak tot opgavegericht werken 
Anderzijds brengt het ook bedreigingen in de vorm van onbekende of afwijkende meningen, een 
overdaad aan mogelijkheden en informatie waar we niet altijd makkelijk chocola van kunnen maken. 
Het maakt onze perceptie van de wereld complexer. Tevens vragen maatschappelijke vraagstukken 
een ander repertoire vragen dan we van oudsher gewend zijn: meer de opgave centraal en minder 
geredeneerd vanuit institutionele structuren. De institutionele en markteconomische samenleving 
heeft veel gebracht, maar de samenleving kent nog altijd haar kwetsbaarheden die vragen om 
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meerdere perspectieven. Dit gegeven biedt de legitimatie om breder te kijken dan puur vanuit 
institutionele bevoegdheden: er zijn opgaven die verder reiken dan de taken en mogelijkheden van 
individuele gemeenten en maatschappelijke organisaties. De provincie kan hier een bijdrage 
aanleveren. Dit vraagt wel wat van houding en opstelling van de provincie, bestuurlijk én ambtelijk. 

 

Lessen uit het onderzoek van Platform 31 1 
 
Flevoland kent diverse gezamenijke opgaves: woningvoorraad, krimp beroepsbevolking, human capital, 
toeristische/recreatie, cultuur, duurzaamheidstranisitie, ondermijning. Ontwikkel netwerkkracht om die 
gezamenlijk op te pakken. Dat vraagt om internsievere regionale en metropolitane samenwerking op basis van 
een gezamenlijke opgavegerichte agenda, slimme allianties en het ontwikkelen van een regionale economische 
ontwikkelagenda op basis van welbegrepen eigenbelang en complementariteit (sterktes en zwaktes). 
 

Expliciete doelstelling in de Omgevingswet 
Tot slot is, in het verlengde van bovenstaande, ruimte voor initiatief een expliciete doelstelling in de 
Omgevingswet.  
 
De open provincie is nodig 
Overheden hebben zich lange tijd gericht op beheersbaarheid en verantwoording. Dat is goed vanuit 
het principe van goed openbaar bestuur, maar heeft er ook toe geleid dat veel overheidsorganisaties 
te maken hebben met stringente sectorale indelingen die niet altijd goed aansluiten bij de 
integraliteit van maatschappelijke opgaven en vraagstukken. Bovenstaande ontwikkelingen doen 
juist een beroep op de rol en opstelling de provincie, andere overheden en diverse maatschappelijke 
betrokkenen. Het gaat erom als een netwerk ondersteunend te werken aan een opgave; uitgaande 
van legitimatie en toegevoegde waarde voor de opgave. Afhankelijk van de opgave én het netwerk 
kan de provincie: 

• Voorwaardenscheppend werken, bijvoorbeeld door belemmeringen weg te nemen. 
• Partnerend werken, wanneer zij de verantwoordelijkheid heeft als uitvoerder en 

dienstverlener 
• Regisserend werken, bijvoorbeeld als trekker of regisseur in de uitvoering van projecten. 
• Toezichthoudend werken, door kaders, weten en regels te handhaven. 
• Verbindend werken, door partners met elkaar te verbinden en te faciliteren rondom een 

opgave 2 
Het kiezen van de juiste rol vraagt om informatie en om flexibiliteit. Informatie komt van buiten; 
alleen zo weet je wat de opgave en het netwerk rondom die opgave nodig heeft, en wat je als 
provincie kan toevoegen. Flexibliteit is nodig om de juiste rol op het juiste moment te nemen. 
Tevens is het nodig een integrale afweging te maken, hiervoor zijn beiden nodig. Een open provincie 
kan dat. 

Ontwikkelen van een passende bestuursstijl 
De open provincie heeft een bestuursstijl nodig die hierbij aansluit, en deze zal de komende tijd 
ontwikkeld moeten worden. Een andere houding als bestuur is hierin essentieel. Op basis van 
bovenstaande zijn de benodigde ingrediënten voor deze bestuursstijl als volgt 

• Centraal stellen van de opgave en op basis daarvan integraal alle aanwezige belangen 
afwegen (zie figuur 1). 

1 Ui t van Di jken (2018). ‘Gemeenschappelijke opgaven voor provincie en gemeenten in Flevoland’. Den Haag, Platform 31. 
2 Vri j naar: Van der Steen, Scherpenisse, van Twist (2017). Sedimentatie in sturing. Uitgave voor NSOB. 
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• Geïntegreerde benadering per opgave, beleid en initiatief (en daarbij waarborgen dat 
verschillende belangen worden meegewogen en niet alleen van uit één doel wordt gedacht). 

• Besturen vanuit ‘Ja, mits’ & Nieuwe verbindingen. 
o Eigenaarschap bij initiatiefnemers mogelijk maken en stimuleren. 
o Werken in en met netwerken van betrokken actoren en stimuleren en benutten 

maatschappelijke structuren  
o Aansluiten bij maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid (en daarbij waarborgen 

dat initiatieven breed gedragen worden). 
o Maatwerkafwegingen mogelijk maken (en daarbij waarborgen dat inwoners tegen 

excessen kunnen worden beschermd). 
• Complementair bestuur en één overheid:  

o Samenwerken vanuit vertrouwen (en daarbij recht doen aan het idee van 
complementair bestuur; decentraal wat kan, centraal wat moet) 

o Beleid van de provincie wat ondersteunend dan wel complementair is aan 
gemeentelijke bestuurskracht 

• Tijdelijkheid: monitoren en bijstellen van programma’s. 
 

 

 
Figuur 1: Integrale belangenafweging van alle betrokkenen en het algemeen belang per opgave zodat we de goede 
maatschappelijke opgaven op de goede wijze kunnen aanpakken. 

2. Koers van het programma 
Volgend op de geconstateerde paradigmaverschuiving zal de opgave Ruimte voor Initiatief een 
programma ontwikkelen die deze verschuiving ondersteunt. Hieronder beschrijven de voorgenomen 
elementen van dit programma langs de drie lijnen. 

2.1 Lijn 1: besturen vanuit het ‘ja, mits’-principe 
Het ‘ja, mits’-principe staat voor het mogelijk maken van initiatieven door middel van ruimte 
scheppende kaders stellen en maatwerk afwegingen per initiatief. Dit vraagt om het maken van een 
zorgvuldige integrale afweging van alle aanwezige belangen aan de voorkant van 
besluitvormingsprocessen. Deze lijn heeft betrekking op de provinciale organisatie. 

Stand van zaken: Inbedding ‘ja, mits’ is nodig 
De provincie is zich bewust van de opgave ruimte voor initiatief. Zij heeft deze een plek gegeven in de 
Omgevingsvisie. Vanuit het Omgevingsplan is destijds al het ‘experimentenkader’ gepresenteerd; 
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destijds een nieuwe ontwikkeling. Het experimentenkader kent echter een stevige procedure die 
haar oorsprong kent in het afwijken van beleid (afwijken van het huidige Omgevingsplan). Voor het  
inbedden van het ‘ja, mits’-principe is een aanpassing van de bestuursstijl en dagelijks handelen 
nodig. We hebben het dan over het aan de voorkant stellen van (ruimere) kaders op basis van 
belangen, waarbij bepaalde collectieve waarden en belangen (‘algemeen belang’) worden 
beschermd. Wanneer dat het geval is, leidt het tot een win-win, een situatie van mutual gains3. In de 
praktijk betekent dit dat in plaats van het definiëren en realiseren van de projecten, inspanningen en 
resultaten, de provincie ruimte biedt aan, en aansluit bij, maatschappelijke partners die de provincie 
nodig hebben om plannen ten uitvoer te brengen. Opgemerkt wordt dat initiatiefnemers ook 
verzoeken om kaders, om te voorkomen dat zij later in het proces worden teruggefloten. Dat 
betekent dat de kaders die er zijn helder moeten worden geschetst. Daarnaast kan door het 
periodiek herijken/aanpassen van het beleid in programma’s wat volgt op de kaders worden 
ingespeeld worden op wijzigende omstandigheden én initiatieven. 

Koers voor het programma: Invullen van ‘ja, mits’ 
Het is nodig invulling te geven aan een passende bestuursstijl en systematiek die ‘ja, mits’ mogelijk 
maakt. Deze willen we in samenwerking met PS en in voorbereiding met de Griffie nader handen en 
voeten geven, tot het niveau van concrete processen en de benodigde organisatorische vormgeving 
en ondersteuning van deze processen.  

Op voorhand zien we de volgende elementen die als basis kunnen dienen voor de koers van de 
beoogde passende bestuurssystematiek (zie hieronder ook figuur 2): 

• Kaderstelling vooraf - omgevingsvisie en ook in programma’s - op basis van integrale en goed 
geïnformeerde afweging van belangen (kaderstellende rol Staten). 

• Uitwerken kaders tot integraal beleid en maatwerkafwegingen bij initiatieven (uitvoerende 
rol van GS). 

• Procesinstrumenten inzetten om te monitoren en indien nodig bij te sturen, door periodiek 
programma’s te herijken/actualiseren (kader:  Staten, uitvoering: GS), waardoor een veel 
dynamischer beleidscyclus ontstaat. Hierdoor kan de provincie veel beter inspelen op 
ontwikkelingen die aanpassing van beleid vragen (bijv. maatschappelijke initiatieven). 
Daarmee vervalt ook in principe de noodzaak van het huidige experimentenkader. 

3 Bron: Susskind & Landry (1991). Implementing a mutual gains approach to collective bargaining. Negotation Journal 
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Figuur 2 Passende bestuurssystematiek 

 

2.2 Lijn 2: samenwerking, één overheid en complementair bestuur 
Een open provincie die handelt vanuit ‘ja, mits’-werkwijze vraagt ook dat de ‘één overheid gedachte’ 
tot uitdrukking wordt gebracht. Met andere woorden: als Flevolandse overheden op afgestemde 
wijze optrekken richting initiatiefnemers en maatschappelijke partners als samenwerkingspartner. 
Het onderstreept het principe dat gezamenlijk gewerkt wordt aan regionale opgaves, waarbij 
overheden zorgen dat maatschappelijke partners gefaciliteerd worden om hun rol te pakken in het 
ontplooien van initiatieven. Dat betekent ook het samen optrekken in opgaven die een bijdrage van 
meerdere overheden vragen om de krachten te bundelen. Dat kan over de band van de afzonderlijke 
opgaven, maar ook een meer organisatorische benadering is mogelijk, bijvoorbeeld door netwerken 
te faciliteren, personeel uit te wisselen, samen beleid te maken of data en informatie te delen. Een 
belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de provincie heldere keuzes maakt op welke wijze zij wenst 
samen te werken rondom diverse opgaven en dit intern goed afstemt met alle betrokkenen. Om dit 
te kunnen doen is het nodig om als provincie een afgestemde en duidelijke koers te varen: voor 
welke opgave willen en kunnen we op welke wijze aan de lat staan? Welke belangenafweging maken 
we en wat betekent dat voor hoe we willen opereren in een samenwerking en/of netwerk? Deze lijn 
heeft betrekking op de provincie in samenwerking met de andere overheden binnen de provincie. 

Stand van zaken: Meer samenwerking en complementair bestuur is nodig 
Flevoland kent nog geen diep gewortelde samenwerkingscultuur en sterke netwerken. Wel zijn er 
krachtige lokale besturen, en iedere overheid is op zijn eigen manier bezig met ‘ja, mits’, één 
overheid en nieuwe verbindingen. De coalitieakkoorden laten dit ook zien, veel gemeentes noemen 
de noodzaak tot samenwerking, ruimte voor initiatieven en meer verbinding met burgers en 
maatschappij. Op dit moment zijn er echter nog geen afgestemde procesgangen en werkwijzes, 
initiatiefnemers moeten langs verschillende loketten en hebben te maken verschillende procedures. 
Tevens is er behoefte aan rolduidelijkheid in de interbestuurlijke samenwerking en het kunnen 
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richten van de samenwerking op relevante opgaves. Dat bekent decentraal wat kan, centraal wat 
moet, op basis van integrale belangen- en daaruit voortvloeiende rolafwegingen. 

Koers voor het programma: Vormgeven complementair bestuur 
Verdere invulling geven aan één overheid en complementair bestuur vraagt nog veel inzet. Dit vraagt 
onder meer ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de verschillende Flevolandse 
overheden. Het programma zal worden ingericht om dit op overkoepelend niveau nader te 
faciliteren, gebruik makend van de ervaringen binnen de strategische opgaves van de 
omgevingsvisie. Dat betekent dat we ons richten op het faciliteren van de interbestuurlijke 
samenwerking binnen Flevoland, het creëren van eenduidige procedures voor initiatiefnemers en in 
samenwerking met de strategische opgaves te onderzoeken wat wel en niet goed werkt bij de 
netwerkgerichte benadering van samenwerking (samenwerken in netwerken op basis van 
deelcoalities of gelegenheidsformaties op het gebied van gemeenschappelijke opgaven). 
Ingrediënten voor het programma zijn daarmee: 
 
• Koppelen van gemeentelijke, waterschaps- en provinciale belangen in de aanpak van 
 gemeenschappelijke opgaven (complementair bestuur). 
• Als overheden beter leren kennen van elkaars rolopvatting, bestuursstijlen en werkwijzen en waar 

mogelijk deze beter op elkaar aansluiten (daarbij decentraal wat kan, centraal wat moet). Starten 
met een eerste conferentie en intentieovereenkomst, gevolgd door het toewerken naar een 
gezamenlijke structurele werkwijze.  

• Structureel versterken onderlinge relaties regionale overheden op ambtelijk en managerial 
niveau.  

• Ontwikkelen één procesgang voor initiatiefnemers. 
• Als provincie bewust opereren in netwerken en managen van het samenwerkingsproces:  
 o Maken van een afweging per netwerk ten aanzien van de inzet die we als provincie 

nastreven; zowel inhoudelijk (welke netwerken,  initiatieven en deelcoalities streven we na) 
als procesmatig (welke rol pakken we waar). 

 o Bestuurlijk en ambtelijk afgestemd naar buiten toe opereren in diezelfde netwerken. 
 
 

2.3 Lijn 3: nieuwe verbindingen provincie en Flevolanders 
Het benutten van krachten uit de samenleving vraagt om sterke verbindingen tussen burgers, 
overheid en maatschappelijke partners (organisaties, ondernemers en burgers). Gezamenlijk kunnen 
relevante maatschappelijke opgaven op basis van geïntegreerd afgewogen belangen en gedeeld 
eigenaarschap worden aangepakt. Dit vraagt zowel iets van de provincie, als van de samenleving en 
de burger. Als provincie is het nodig rekenschap te geven aan signalen en initiatieven van buitenaf, 
en daarin benaderbaar en uitnodigend te acteren. Van de maatschappelijke partner is interesse en 
betrokkenheid nodig. Beiden vormen een wisselwerking. Deze lijn heeft betrekking hoe de provincie 
in de samenleving staat. 

Stand van zaken: Ontwikkeling is nodig 
Van oudsher heeft de provincie nog geen sterke traditie als het gaat om burgerinitiatieven en een 
georganiseerde maatschappelijk middenveld. Om gedeeld eigenaarschap mogelijk te maken zal de 
provincie Flevoland zal vanuit haar rol een belangrijke stimulator en facilitator moeten zijn om deze 
verbindingen te versterken. Zij en de andere overheden zullen op een vernieuwende manier de 
maatschappij in moeten gaan en zichtbaar moeten maken wat zij verwacht van burgers, en wat zij 
van de provincie en de anderen overheden in Flevoland kunnen verwachten. Initiatieven als de 
Flevotop zijn goede voorbeelden hiervan, maar zijn een eerste stap. Werkende weg moet een 
systeem van gedeeld eigenaarschap over de provincie als geheel ontstaan, waarin ieder (overheden, 
burgers en maatschappelijke partners) zijn rol heeft en daar ook verantwoordelijkheid over draagt. 

#2268984 7 
 



 
Koers van het programma: op weg naar nieuwe verbindingen: 
Het programma zal op twee manieren worden ingestoken. Voor een deel werken we overkoepelend 
als het gaat om het directer verbinden van PS en GS met de maatschappij, bijvoorbeeld middels 
directe vormen van participatie zoals een Flevotop of via digitale toepassingen. Een ander deel zal 
zich richten op het analyseren en ondersteunen van het leggen van nieuwe verbindingen over de 
band van strategische opgaves. De ervaringen binnen de programma’s van deze opgaves zijn een 
belangrijke voedingsbodem voor de wijze waarop we als provincie op een zinvolle manier verbinding 
leggen met de maatschappij en initiatiefnemers. Ingrediënten voor het programma zijn 

• Vormgeven provinciale rol om uitnodigend te zijn naar de maatschappij. Versterken vraag en 
initiatieven van bedrijven, ondernemers en burgers rondom maatschappelijke opgaves. 

• Heldere processen waarbij de inbreng van Flevolanders ook op een transparante wijze 
behandeld en teruggekoppeld wordt. 

• Onderzoeken hoe regionale netwerken slim benut kunnen worden in het ontwikkelen van 
nieuwe verbindingen tussen overheden en allerhande maatschappelijke partners 

• Ontwikkelen en toepassen instrumentarium tot het betrekken van initiatiefnemers, burgers, 
gemeenten en maatschappelijke partners in beleids- en uitvoeringsprocessen om belangen 
en ambities inzichtelijk te krijgen. 

• Aandacht voor algemene communicatie over vigerend beleid, verwachtingen en te 
doorlopen processen door en voor (mogelijke) initiatiefnemers  
 
 

3. Richtinggevende uitspraken: Voorwaarden voor het doorvoeren van het 
programma Ruimte voor Initiatief 

Bovenstaande koers van het programma Ruimte voor Initiatief op basis van de besproken 
paradigmaverschuiving vergt een behoorlijke inspanning. Wij zien een aantal essentiële voorwaarden 
die noodzakelijk zijn om het programma mogelijk te maken.  

 
• Instemming met de beschreven paradigmaverschuiving richting de open provincie. 
• Erkenning noodzakelijkheid veranderende grondhouding GS en PS: bestuursstijl die niet directief 
 vanuit eigen agenda is, maar ondersteunend aan de regionale opgaven. 
• Uitnodigen van bestuurlijke partners in een proces om samen te komen tot een ambitie voor een 
 Flevolandse aanpak voor complementair bestuur. 
• Actieve deelname griffie en de ambtelijke organisatie - daar waar mogelijk in samenwerking met 

andere organisaties - voor het herontwerpen van werkprocessen op basis van beschreven koers 
van het programma ter ondersteuning van het bestuur, met als kern: 

 o ‘Ja, mits’ als grondhouding in de nieuw te ontwikkelen bestuursstijl en bestuurssystematiek 
  (lijn 1). 
 o Samenwerking met andere bestuurslagen, werken in en met netwerken en leggen van 

nieuwe verbindingen als uitgangspunt voor beleidskaders & uitvoering (lijn 2). 
 o Als basis ten alle tijden tijdig en transparant rekenschap af te leggen aan signalen en 

initiatieven van buitenaf, en deze ook te stimuleren (lijn 3). 
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