
St
at

en
vo

or
st

el
 S

ta
te

ng
ri

ff
ie

 
 

    Statenvoorstel  

1  

 
  

 *3063076* 

 
Onderwerp 
Politiek aan het roer  
 
1. Beslispunten 

1. De uitgangspunten van het visiedocument ‘politiek aan het roer’ te on-
derschrijven, verwoord onder de opgaven en randvoorwaarden: 
a) kaderstellend met een Flevolandse agenda 
b) volksvertegenwoordigend vanuit burgerperspectief 
c) sturend gedurende de opgave 
d) regiopolitiek op de Flevolandse agenda 
e) van toeval naar orde 
f) de agendabepalende staten 
g) gezag door transparantie 
h) strategisch adviseren 
i) nieuwe mensen, nieuwe regels 
j) samen uit, samen thuis 

2. De uitgangspunten te benutten als instrument voor onderlinge gesprek-
ken over politiek in Flevoland en de daartoe benodigde randvoorwaar-
den. 

3. De griffier te verzoeken om - in overleg met de werkgeverscommissie - 
dit gesprek te faciliteren en de Staten en het seniorenconvent daarover 
periodiek te informeren. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 
7.2 Faciliteren van de Staten, gericht op de kaderstellende, volksvertegenwoordi-
gende en controlerende rol. 
 
3. Eerdere behandeling  
De contouren van de te herijken visie zijn besproken in het seniorenconvent (juli 
2022). Het concept herijkte visiedocument is voorbesproken in de werkgevers-
commissie en vervolgens besproken in het seniorenconvent (december 2022). 
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Het visiedocument ‘politiek aan het roer’ biedt gelegenheid kennis te nemen van 
een aantal recente rapporten met daarin de actuele stand van zaken van de re-
presentatieve democratie in Nederland en geeft desgewenst handvaten hier re-
kening mee te houden in de eigen uitvoeringspraktijk. Daarnaast biedt het docu-
ment uitgangspunten voor een aantal randvoorwaardelijke zaken zoals een ver-
beterde informatievoorziening en het gewenste inwerkprogramma. 
 
5. Korte toelichting op voorstel 
Het document verkent in hoofdzaak twee vraagstukken: 
-     Voor welke opgaven en uitdagingen zien de Staten zich gesteld? 
- Aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan en waar bevindt zich de 

meerwaarde van de best mogelijke griffie? 
 

Uit deze verkenning blijkt het belang van een Flevolands verhaal waarmee de 
Staten van Flevoland zich het hoofdschap toe-eigent, de uitdaging om het bur-
gerperspectief in dit Flevolandse verhaal op de agenda te plaatsen en de moge-
lijkheden die een andere kijk op controle bieden. Het eerste deel sluit af met de 
impact van regionalisering op het Statenwerk en het belang van het terugbren-
gen van het politieke primaat naar de Statenzaal. 
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Het tweede deel verkent zowel de randvoorwaarden voor een succesvolle Staten als de potentiële 
meerwaarde van de best mogelijke griffie. Welke ondersteuning is gewenst en hoe kunnen de rand-
voorwaarden voor een succesvolle Staten worden gerealiseerd? Uit deze verkenning blijkt het be-
lang van een periodiek gesprek over ‘goede politiek’, goede ondersteuning en strategische advise-
ring. De meerwaarde van institutioneel zelfbesef, focus in de Flevolandse agenda en transparante 
informatievoorziening. En niet te vergeten: het belang van goed inwerken en plezier in de politiek. 
 
6. Beoogd effect 
Met de visie ‘Politiek aan het roer’ geeft de Statengriffie invulling aan haar missie ‘Ruimte voor de 
politiek’ en vertaalt deze naar de ontwikkelingen en opgaven van deze tijd. Deze visie dient als in-
spiratie voor huidige en toekomstige Statenleden en fundeert de inzet en het handelen van de grif-
fie. 
 
7. Argumenten 
1.1 Aanleiding voor visie 2018 (‘ruimte voor de politiek’) 
In 2018 vraagt de ‘werkgeverscommissie griffier’ om een visiedocument op te stellen, nu duidelijk is 
geworden dat de wensen en ambities van Provinciale Staten niet meer in de pas lopen met wat de 
Statengriffie kan leveren, zowel op het gebied van formatie als kennis. Deze eerste visie omvat een 
omgevingsanalyse en beschrijft in hoeverre de griffie geëquipeerd is aan de wensen van de Staten 
te voldoen. In november 2018 dient het document als basis voor een - door de werkgeverscommis-
sie geïnitieerd-  amendement bij de programmabegroting. Het amendement wordt Statenbreed 
aangenomen, waardoor enerzijds de formatie van de griffie wordt uitgebreid met twee formatie-
plaatsen voor strategische advisering en anderzijds wordt voorzien in ruimte voor inhuur. Ook 
wordt het opleidingsbudget structureel verhoogd.  
Deze visie is daarna de onderlegger voor de ambities, doelstellingen en inspanningen zoals opge-
nomen in de opvolgende programmabegrotingen van die statenperiode (2019-2022). 
 
1.2 Contouren herijking visie besproken in seniorenconvent juli 2022 
In het seniorenconvent van juli 2022 is een memo over de aanpak van de herijking van de visie be-
sproken (zie bijlage ‘Strategische advisering door de Statengriffie’ ), waarbij inzicht wordt geboden 
in de eerste contouren van deze herijkte visie. Belangrijk onderdeel hiervan is een enquête naar de 
wensen van Staten- en burgerleden ten aanzien van strategische advisering door de griffie (zie bij-
lage uitkomsten enquête) en het betrekken van een extern advies over strategische advisering door 
de griffie (zie bijlage ‘briefadvies strategische advisering griffie-universiteit Leiden‘). 

 
1.3 Visie benoemd in Programmabegroting 2023 
In de programmabegroting van 2023 staat opgenomen dat de griffie zorgdraagt voor een geactuali-
seerde visie voor de aankomende Statenperiode. 
 
8. Kanttekeningen 
De visie kan dienen als instrument voor onderlinge gesprekken over politiek in Flevoland en de 
daartoe benodigde randvoorwaarden. Wat deze Staten als vanzelfsprekend, een goede orde of 
goede politiek beschouwen kan voor de volgende Staten anders liggen.  
Dit document draagt uit dat het gesprek hierover waardevol en noodzakelijk is. Dit vraagt ook van 
een nieuwe Staten vanaf de start de bereidheid dit gesprek te voeren.   
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9. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

 Visiedocument  ‘Politiek aan het roer’ 3049987 Bijgevoegd 

Strategische advisering griffie (zoals opgenomen in visiedocument 2018): 

herijking 

2967436 Bijgevoegd 

Uitkomsten enquête strategische advisering onder Staten- en burgerleden 3063778 Bijgevoegd 

Briefadvies strategische advisering griffie-universiteit Leiden 3046908 Bijgevoegd  

  


