
3e fase Omgevingsvisie FlevolandStraks 
 

Keuzenotitie Ruimte voor Initiatief 
 
 

Commissie Bestuur 12 sept 2018 



Inhoud 
 Veranderde benadering 

 Vraagt passende bestuursstijl 
 

 Drie lijnen programma Ruimte voor Initiatief 
 Vormgeven op twee niveaus 

 Ontwikkelen passende bestuursstijl met GS en PS 
 Werkwijze uitvoeren en toepassen via de strategische opgaves 

omgevingsvisie 
 

 Ruimte voor Initiatief en de Staten 
 Vragen aan u 

 
 
 



Veranderende benadering 

Over de open provincie 



Passende bestuursstijl 
 Centraal stellen van de opgave en op basis daarvan de belangen afwegen  

 
 Besturen vanuit ‘Ja, mits’ & Nieuwe verbindingen. 

 Eigenaarschap bij initiatiefnemers mogelijk maken en stimuleren. 
 Werken in en met netwerken van betrokken actoren en stimuleren en benutten.  
 Aansluiten bij maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid.  
 Maatwerkafwegingen mogelijk maken.  

 

 Complementair bestuur en één overheid:  
 Samenwerken vanuit vertrouwen  
 Beleid van de provincie dat ondersteunend dan wel complementair is aan 

gemeentelijke bestuurskracht 
 

 Tijdelijkheid: monitoren en bijstellen van programma’s. 
 



1. Ja, Mits 

Inhoud & koers programma 



Koers programma 
 Ontwikkelen werkwijze ‘ja, mits’ 

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

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

 Ontwikkelen procesinstrumenten om te monitoren en bij te sturen 
 Periodiek programma’s te herijken/actualiseren, gevolg: dynamischer 

beleidscyclus.  
 Provincie kan beter inspelen op ontwikkelingen die aanpassing van beleid 

vragen (bijv. maatschappelijke initiatieven). 
 



Procesinstrumenten 



2. Complementair bestuur 

Inhoud & Koers Programma 



Koers programma 
1. Koppelen van gemeentelijke, waterschaps- en provinciale belangen in de 

aanpak van gemeenschappelijke opgaven  
 Beter leren kennen van elkaars rolopvatting, bestuursstijlen en werkwijzen en waar mogelijk 

deze beter op elkaar aansluiten (daarbij decentraal wat kan, centraal wat moet).  
 Ontwikkelen één procesgang voor initiatiefnemers. 

 

2. Uit ervaringen strategische opgaves ontwikkelen handelingsrepertoire om 
bewust te opereren in netwerken en managen van het 
samenwerkingsproces. 



3. Nieuwe verbindingen 

Inhoud & Koers programma 



Koers programma 
 Het programma zal op twee niveaus worden ingestoken:  

 Overkoepelend als het gaat om het directer verbinden van PS en GS met de 
maatschappij (Flevotop of via digitale toepassingen).  
 

 Het analyseren en ondersteunen van het leggen van nieuwe verbindingen 
over de band van strategische opgaves. 
 

 



 
 Ruimte voor Initiatief & de Staten 



Vragen aan u: 

 Herkent u de beschreven veranderende benadering. 
 

 Erkent u de noodzakelijkheid van: 
 Gevolgen voor ambtelijke organisatie, GS én PS.  
 Samen: uitnodigen van bestuurlijke partners in een proces om samen te komen tot een 

ambitie voor een Flevolandse aanpak voor complementair bestuur. 
 

 Ondersteunt u - 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: 
 ‘Ja, mits’ als grondhouding in de nieuw te ontwikkelen bestuursstijl en bestuurssystematiek 

(lijn 1). 
 Samenwerking met andere bestuurslagen, werken in en met netwerken en leggen van nieuwe 

verbindingen als uitgangspunt voor beleidskaders & uitvoering (lijn 2). 
 Signalen en initiatieven van buitenaf oppikken en terug te koppelen (lijn 3). 
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