Nieuw sociaal ruimtelijk economisch beleid
“pilot voorkantsturing”– stap 2
Commissie EMS
Werksessie 14-04-2021
Technisch vragenuurtje 07-04-2021
In dit pakket:
Programma werksessie 14 april
Weergave proces – waar zitten we nu en vooruitblik
Voorbereiden op 14-4
Ambtelijke verwerking van opbrengst 3 en 24 maart
Voorbeelden bij gevraagde voorbereiding.

Opzet bijeenkomst Cie EMS 14042021
Voorstel voor de agenda 14 april:
• Welkom
• Korte toelichting op het concept beleidsproces

(5 min, zie sheets 3-4)

• Introductie op de werkwijze in maart en april

(5 min, zie sheets 5-6)

• In subgroepen in gesprek over de thema’s en waarden voor Flevoland (50 min, zie sheets 7-19 )
• Met elkaar verdiepen van de betekenis van de thema’s en waarden door het bespreken van concrete
voorbeelden
• Bepalen op welke thema’s input samenleving/ experts gewenst is (tbv de politieke weging in juni)

• Plenair m.b.v. mentimeter bepalen welke input samenleving/ experts georganiseerd gaat worden
• Terugblik en afsluiting (10 min)
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Wat hebben we in maart gedaan?
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Tijdens de EMS – werksessies op 3 en 24 maart hebben we:
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•

Een selectie gemaakt van de voor Flevoland relevante SDG’s, BWI’s en economische thema’s
(technische keuze)

•

De achterliggende bedoeling (WAAROM/ waarden) voor het economische beleid bepaald

Dit is door het team ambtenaren uitgewerkt:
•

De geselecteerde thema’s en waarden geclusterd en een overkoepelende naam gegeven

•

De gevormde clusterthema’s verbonden aan de waarden

•

Een informatiepakket per clusterthema gemaakt

•

De opgaven uit de omgevingsvisie in het overzicht geplaatst

Daarnaast:
•

Zijn de tussenresultaten via de bundel EMS door alle statenleden in te zien

•

Kunnen statenleden reageren op inhoud (naar EMS) en proces (naar werkgroep)

•

Economisch inhoudelijk reacties zullen transparant worden verwerkt

•

Procesinhoudelijke reacties worden door de werkgroep verwerkt in het proces
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Wat gaan we in april doen?:
Vanaf 1 april zijn de stukken beschikbaar, waaronder de informatiepakketten per clusterthema
•

EMS leden kunnen informatie van de informatiepakketten tot zich nemen

Op 7 april is er een technische sessie gepland

•

EMS leden kunnen ambtenaren vragen stellen over de informatie uit informatiepakketten

Tijdens de EMS bijeenkomst 14 april willen we:
•

Met elkaar de betekenis van de clusterthema’s en waarden verdiepen door het bespreken van concrete
voorbeelden uit de praktijk die aan meerdere thema’s raken

•

Bepalen op welke thema’s input samenleving/ experts gewenst is

•

M.b.v. mentimeter bepalen welke input samenleving/ experts de ambtenaren gaan organiseren (onder
voorbehoud van dan geldende coronamaatregelen, beschikbaarheid van gewenste partijen en beschikbare
tijd van PS).
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Vooruitblik april – mei:
•

Deelname aan werkbezoeken, lezingen experts etc.

•

Om vervolgens goed geïnformeerd de politieke weging te kunnen maken op welke thema’s het nieuwe
beleid zich moet gaan richten

•

Om daarna te bepalen op welke rol en taak de provincie op die thema’s zou moeten vervullen (stimuleren/
reguleren/ lobby/ etc…)

Gevraagde voorbereiding
Voorbereiden op de werksessie EMS van 14 april door:
• Doornemen van deze sheetpresentatie met daarin de opgewerkte resultaten van 3 en 24 maart en voorbeelden
• Doornemen van de informatiepakketten over de (geclusterde) beleidsthema’s (deze zijn gebundeld tot een grote pdf)
eventuele vragen over de aangedragen informatie kun je stellen tijdens de technische sessie op 7 april.
• Bedenk een/ enkele situaties in de samenleving waar meerdere thema’s aan raken
deze situaties bespreken we in subgroepen zodat het overzicht van thema’s, waarden en opgaven meer betekenis krijgt
• Bedenk welke groepen uit de samenleving je zou willen bezoeken cq over welke onderwerpen/ expert zou willen horen
waarover zou je nog meer informatie wil hebben zodat je tzt goede politieke keuzes over beleidthema’s te kunnen
maken?
• Neem je lijstje van situaties en suggesties voor werkbezoeken en lezingen mee naar de werksessie op 14 april

• Optioneel:
• doornemen van de toelichting op de ambtelijke voorselectie van de SDG doelen (was input voor 3 en 24 maart)
• doornemen van de opgaven uit de omgevingsvisie voor Flevoland:
https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/themas/
• doornemen van de resultaten van EMS 3 en 24 maart
hebben we alle mogelijke economische thema’s en waarden van het nieuwe economisch beleid te pakken?
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Voorbeelden van actuele en oude situaties in Flevoland die meerdere
thema’s raken
Datacentrum, raakt aan ….
•
•
•
•

MKB deal, raakt aan ….

Uitstoot door bedrijven (schoon water)
• Sterk MKB
Kwaliteit van de leefomgeving
• Goede samenwerking publiek – privaat
MKB (digitalisering)
• Lokaal geworteld MKB
Renderende innovatie en kennisontwikkeling
• …
(toepassing in het centrum)
Oprichting Windesheim Flevoland:, raakt
• Gebalanceerde arbeidsmarkt (anders
aan …
geschoold personeel)
• Toegang tot onderwijs
• Goede bereikbaarheid ontsluiting
• Kwaliteit van onderwijs
bedrijventerrein)
• Levenslang ontwikkelen
• ….
• Onderscheidend regionaal profiel
• …

Voorbeeld input samenleving / expert
• Erik Stam (universiteit Utrecht): dialoog over ecosysteem voor ondernemers

• Ewald Engelen (Universiteit van Amsterdam): dialoog over kloof tussen theoretisch en praktisch
geschoolden
• Maurits Groen (activistisch ondernemer): dialoog over groene economie
• Derk Loorbach (Drift): dialoog over transitie naar duurzame economie
• Win4all: werkbezoek samenwerkingsverband bedrijfskringen Flevoland
• werkbezoek sociale werkplaats of praktijkschool (Flevodrome)
• werkbezoek aan onderwijsveld

