AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: E
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Reset voorkantsturing nieuw economisch beleid
Agendapunt: 10b
Onderwerp Statenvoorstel: Kaderdocument nieuw economisch beleid
Nummer Statenvoorstel: 2810838

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 13 oktober 2021
Constaterende dat:
Het thema ‘sociaal ruimtelijk economisch beleid’ zeer breed kan worden opgevat;
Er nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden op de pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid;
Overwegende dat:
Tijdens de behandeling van de resultaten zoals weergegeven in het kaderdocument in de commissie overwegend
het beeld heerste dat het document meer een inhoudsopgave is dan een kaderstelling
Stelt de volgende wijziging voor aan het Statenvoorstel:
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

x De tekst van beslispunt(en), zijnde

x te vervangen door

1. Het Kaderdocument nieuw economisch beleid vast te
stellen waarmee GS opdracht krijgt het nieuwe sociaal
ruimtelijk economisch beleid uit te werken op basis van
de door commissie EMS gezamenlijk geformuleerde
kaders ten aanzien van;

1.

Het Kaderdocument nieuw economisch
beleid als informatief te beschouwen voor
het uitwerken van het nieuwe sociaal
ruimtelijk economisch beleid door GS.

a. de prioritering van de 22 economische thema’s;
b. de rolopvatting bij die 22 thema’s;
c. de tien onderliggende waarden;
d. de werkingsduur voor het nieuwe economisch beleid;
e. het financieel kader.

x Beslispunt(en)

x te laten vervallen

2. GS te verzoeken de waarden te concretiseren en waar
gepast aan te merken als provinciaal belang.

2. GS te verzoeken de waarden te concretiseren
en waar gepast aan te merken als provinciaal
belang.

x Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

.

GS opdracht te geven om aan PS een notitie te leveren waarin de volgende zaken geïnventariseerd zijn:
a. De gevolgen van besturing van centrale overheden en afspraken gemaakt met andere decentrale
overheden, die reeds kaders stellen aan het in Flevoland uit te voeren sociaal ruimtelijk economisch
beleid;
b. De qua beïnvloeding belangrijkste bestuursinstrumenten van GS die de provincie thans ter
beschikking staat om uitvoering te geven aan nieuw sociaal ruimtelijk economisch beleid;
c. Potentieel invloedrijke bestuursinstrumenten voor GS die de provincie nog niet ter beschikking
staan, maar wel ontwikkeld kunnen worden t.b.v. de uitvoering van nieuw sociaal ruimtelijk
economisch beleid;
d. De zaken die als gevolg van de inzet van deze bestuursinstrumenten als ‘zero-sum’ worden
beschouwd (toename van het een leidt tot afname van het ander);
e. De zaken die als gevolg van de inzet van deze bestuursinstrumenten als ‘non-zero-sum’ worden
beschouwd (toename van het een leidt ook tot toename van het ander);
Toelichting:

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: G.J.C. Ransijn (JA21)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
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DENK
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 oktober 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

