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Onderwerp 
Werkgroep Scenaristen  
 
1. Beslispunten 

1. De aanbevelingen van de werkgroep Scenaristen over te nemen ter ver-
betering van de kwaliteit van beeldvorming tijdens commissievergaderin-
gen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Hfd 8.1 Provinciale Staten faciliteren in het 'van buiten naar binnen' opere-
ren. 

 
3. Eerdere behandeling  

De werkgroep scenaristen is voortgekomen uit de statenconferentie van 2017. 
Deze werkgroep heeft op zich genomen om te komen met voorstellen om de 
kwaliteit van beeldvorming te verbeteren, bijvoorbeeld door toepassing van 
scenariodenken. Op 4 juli jl. is in de commissie Bestuur beeldvormend gesp-
roken over de voorstellen en vervolgens is aan Gedeputeerde Staten gevraagd 
wensen en bedenkingen te uiten. Gedeputeerde Staten staan positief ten op-
zicht van de eerste drie adviezen en hebben geen oordeel over de andere 
vier adviezen.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Provinciale Staten kunnen de aanbevelingen overnemen, zodat de 
voorbereiding op besluitvorming (de beeldvormende fase) verbeterd 
kan worden. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na besluitvorming in de vergadering van Provinciale Staten worden de aanbe-
velingen geïmplementeerd en hiervan worden de Statenleden op de hoogte 
gehouden. 
Van zowel Gedeputeerde Staten als van de fracties is een gedragsverandering 
nodig om de aanbevelingen succesvol te implementeren. Gedeputeerde Sta-
ten en de fracties zullen meer actief en tijdig moeten plannen en met elkaar 
bespreken welke soort beeldvorming bij een agendapunt en bij welke dos-
siers gewenst is. 
Het actief bespreken en bijhouden van de LTP door de commissies kan hierbij 
een hulpmiddel zijn. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De werkgroep Scenaristen heeft op zich genomen om te komen met voorstel-
len om de kwaliteit van beeldvorming te verbeteren, bijvoorbeeld door toe-
passing van scenariodenken. Goede beeldvorming levert voor PS en de frac-
ties op: 
• effectiever vergaderen in de besluitvormende fase; 
• dieper inzicht in het (beleids)onderwerp en de gevolgen of impact van 

een besluit; 
• bredere inhoudelijke onderbouwing en afweging, voorafgaand aan poli-

tieke oordeel; 
• politieke standpunten en besluitvorming die je kan uitleggen aan de bur-

ger.  
De werkgroep doet 7 aanbevelingen om de beeldvorming te verbeteren, 
waaronder expliciet te benoemen wat het doel is van de beeldvorming: in-
formeren, peilen of een inleiding tot finale besluitvorming. 

 Provinciale Staten 

19 september 2018 
 
Agendapunt 

 
 
Lelystad 

27 augustus 2018 
 
Registratienummer 

2290086 
 
Inlichtingen 

drs. J.J. Goudriaan 
 
Afdeling/Bureau 

SGR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commissie Bestuur 
12 september 2018 

  



 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

2290086 
Bladnummer 

2 
 

 
 
7. Beoogd effect 

Een betere kwaliteit van beeldvorming levert een bredere inhoudelijke onderbouwing en afwe-
ging op, voorafgaand aan het politieke oordeel.  

 
8. Argumenten 

Door de aanbevelingen van de werkgroep Scenaristen over te nemen,  kan van de kwaliteit van 
beeldvorming tijdens commissievergaderingen verbeteren. 

 
9. Kanttekeningen 

Geen. 
 
10. Bijlagen 
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