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Definitieve opdrachtformulering rapporteur regio Zwolle
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1.

Beslispunten

1.
2.
3.

2.

De definitieve opdrachtformulering voor de rapporteur regio Zwolle vast
te stellen;
De heer L. Schenk te benoemen als rapporteur in de Klankbordgroep
voor raads- en Statenleden regio Zwolle;
De heer J.H. van Ulsen te benoemen tot vaste vervanger van de heer L.
Schenk.

Doelstelling programmabegroting

7.1 Bestuur: De betrokkenheid bij regionale samenwerkingsverbanden en de belangenbehartiging zoals bij regio Zwolle te versterken. Deze hebben vooral betrekking op economie, bereikbaarheid, wonen, human capital en duurzaamheid.
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In het eerdere Statenvoorstel over rapporteurs wordt een lijst van onderwerpen
gesuggereerd voor het werken met rapporteurs van PS waarin de samenwerkingsverbanden, zoals regio Zwolle, staan worden vermeld. Inmiddels heeft PS
op 13 oktober 2021 ingestemd met het Statenvoorstel over de ‘samenwerking regio Zwolle’ en het Statenvoorstel ‘verkenning van de opdrachtformulering voorlopige rapporteur’.

Statenvoorstel Statengriffie

3.

Eerdere behandeling

Op grond van de discussie in de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving
van 22 september 2021 adviseren we uw Staten voor het onderwerp regio Zwolle
te werken met een vaste rapporteur met een concrete opdracht. De verkenning
van de opdrachtformulering was op 13 oktober 2021 een hamerstuk. Vanwege het
vertrek van statenlid S.M. de Reus, uw voorlopige rapporteur, is vanuit de griffie
vervolgens gepolst naar belangstelling voor deze functie bij fracties. De heer L.
Schenk is bereid het rapporteur schap op te pakken en de heer J.H. van Ulsen wil
de vaste vervanger zijn. Omdat er sprake is van een overgangsfase zullen de
beide betrokken Statenleden worden ingewerkt door de griffie.
Vanuit de commissie hebben de Statenleden S.M. de Reus, voorlopig rapporteur,
en J. Klijnstra-Rippen, na de besluitvorming op 13 oktober 2021 in de Staten, samen met de griffie gekeken naar de definitieve opdrachtverlening. Uitgangspunt
daarbij was het Statenvoorstel ‘Verkenning van de opdrachtformulering voorlopige rapporteur’.
4.

Toelichting op voorstel

Tevens is gekeken naar de uitkomsten van voor het werken als rapporteur en de
notitie die vanuit de klankbordgroep zelf is vastgesteld (zie bijlage). De uitkomst
treft u ter vaststelling aan.
De rapporteur vergroot de betrokkenheid van PS op de majeure dossiers van regio Zwolle die in de klankbordgroep regio Zwolle passeren. Het debat in de Statencommissie en in de Staten dient goed te worden gevoerd; de rapporteur
draagt daaraan bij door via het proces de Staten daarvoor de gelegenheid te bieden. In de eerste bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn bijvoorbeeld de verschillende processtappen van de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle aan de
orde geweest.
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Uitvraag bij het Regiobureau Zwolle leert het volgende. In 2022 vindt de discussie plaats over de
nieuwe Meerjarenagenda Regio Zwolle. Die gaat vanaf 1 januari 2023 in. Uw Staten kunnen nadrukkelijk daarin eigen accenten plaatsen. Andere onderwerpen die spelen en die in de klankbordgroep
besproken worden zijn:
- Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle; voorjaar 2022 verschijnt daarover een nader onderzoek;
- Een propositie NOVI-gelden (plan van aanpak); vanuit de regio Zwolle wordt gekeken naar de
opgaves op het gebied van water en klimaat;
- De regionale investerings- en ontwikkelingsagenda.
5.

Opdrachtformulering

Op basis van uw discussie in de Statencommissie van 22 september 2021 en de daar gedane suggesties, en het genoemde vervolggesprek met de twee Statenleden leidt dit tot de volgende definitieve opdrachtverlening:
a. Er bestaat een voorkeur voor een rapporteur en een plaatsvervanger. Het voordeel van een
duo is dat zij een klankbord hebben om hun waarnemingen te toetsen en tot nadere afwegingen te komen, los van het eigen partijbelang. Uiteindelijk is op grond van de uitvraag gekozen voor een vaste rapporteur en een vaste vervanger. Beiden zijn woonachtig in het gebied van de regio Zwolle.
b. De rapporteur verkent en informeert (on)gevraagd Provinciale Staten over de relevante procesmomenten bij majeure onderwerpen zodat zij zich een mening kan vormen over de inhoudelijke thema’s. De leden van de klankbordgroep ontvangen ter ondersteuning bij majeure onderwerpen een notitie van het regiobureau met de proces vraagstukken, waarbij er
soms gelegenheid is de wensen van de staten vooraf op te halen. Het lid van de klankbordgroep kan desgewenst naast het verslag aan de Statencommissie/PS terugkoppelen. De Statencommissie/PS kunnen de rapporteur aandachtspunten meegeven vanuit de Flevolandse
belangen. De rapporteur draagt bij om informatie te verzamelen zodat het politieke debat in
commissie/PS goed en gericht kan worden gevoerd.
c.

Het bijbehorende speelveld van de klankbordgroep wordt vanuit de Flevolandse belangen
verkend en in kaart gebracht. Het college van GS wordt via de coördinerend gedeputeerde
naar suggesties gevraagd om voor de rapporteur en PS focus te krijgen op de belangrijkste
dossiers.

d. De communicatie van de rapporteur verloopt via de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving, Provinciale Staten of – indien de snelheid dat vereist – via de woordvoerders van
de fracties en het seniorenconvent. De momenten zullen voorafgaand of na een bijeenkomst
van de klankbordgroep (3 per jaar) plaatsvinden en afhankelijk van de actualiteit.
e.

De rapporteur onderhoudt contacten met de andere leden van de klankbordgroep in het bijzonder de raadsleden uit de DUN (Dronten, Urk, Noordoostpolder) gemeenten en de Statenleden van de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er wordt gekeken naar gemeenschappelijke Flevolandse belangen. Voor de terugkoppeling kan gebruik worden gemaakt
van de verslagen van de klankbordgroep.

f.

De rapporteur wordt ondersteund vanuit de Statengriffie en de ambtelijke organisatie (ambtelijke bijstand). De rapporteur overlegt met de betrokken gedeputeerde(n). Dat zijn de gedeputeerden De Reus, Appelman, Smelik en Fackeldey (algemene coördinatie).

g.

De aandacht van de rapporteur wordt gericht op de volgende beleidsthema’s: Economie (in
het bijzonder maritieme sector & binnenvaart), Multimodaal Infrastructuur Testcentrum
(MITC), afstemming toplocaties, samenwerking recreatie en toerisme, Mobiliteit en bereikbaarheid, Luchthaven Lelystad en openbaar vervoer, Wonen in het bijzonder verstedelijkingsstrategie regio Zwolle, Human Capital agenda, Economic Board Onderwijs in het
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bijzonder Topcentrum E-commerce, Windesheim/AERES Hogeschool en SCALA- ROV van Flevoland. Er wordt nagegaan of de nieuwe agenda voor de komende vier jaren daarvoor aanknopingspunten kan bieden. De klankbordgroep krijgt de majeure onderwerpen vanuit het
regiobureau Zwolle aangereikt.
h. Voor het eind van de huidige Statenperiode vindt er een evaluatie plaats in de Staten en het
besluit of het lidmaatschap van de klankbordgroep een vervolg wordt gegeven of een aangepaste invulling krijgt. In de evaluatie worden bovengenoemde aandachtspunten a t/m e
meegenomen. Het is vervolgens aan de nieuwe Staten op grond van de evaluatie een nieuwe
opdracht te maken voor de rapporteur.
6. Bijlagen
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