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Onderwerp 
Kaderdocument nieuw economisch beleid. De “opdracht van PS aan GS” met ka-
ders voor het nieuwe economisch beleid. 
 
De commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving stelt voor 
 
1. Beslispunten 

 
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; 

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. 

2. GS te verzoeken de waarden te concretiseren en waar gepast aan te mer-
ken als provinciaal belang. 

3. GS te verzoeken in het proces voor de uitwerking van het nieuwe beleid 
in de geest van de pilot bestuurlijke vernieuwing te blijven handelen en 
daar waar wenselijk de commissie te betrekken voor het geven van na-
dere duiding en richting op onderdelen van het te ontwikkelen sociaal 
ruimtelijk economisch beleid. 

 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen de programma’s Vernieuwend Bestuur en Econo-
mie.  

 
3. Eerdere behandeling  

De commissie EMS heeft in de periode maart tot en met september 2021 in 
verschillende sessies toegewerkt naar de invulling van het kaderdocument 
nieuw economisch beleid. Deze sessies zijn onderdeel van de pilot ‘voorkant-
sturing en nieuw economisch beleid’. PS hebben op 17 februari 2021 inge-
stemd met het ontwerp proces voor deze pilot. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Het stellen van kaders voor beleid is een bevoegdheid van provinciale staten. 
Het doel van behandeling is democratische legitimering door besluitvorming 
over het Kaderdocument nieuw economisch beleid, waarin PS aan de voor-
kant stuurt op de uitwerking van het nieuwe economisch beleid door GS. Het 
kaderdocument is door de commissie EMS voorbereid. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na besluitvorming door PS zal de Pilot voorkantsturing en nieuw economisch 
beleid door de werkgroep bestuurlijke vernieuwing geëvalueerd worden. Voor 
deze evaluatie zullen onder andere gesprekken gevoerd worden met Staten 
en Burgerleden. Deze evaluatie zal aan PS worden aangeboden. 
De uitwerking van het nieuwe economisch beleid zal door GS worden opge-
pakt. Het nieuwe beleid zal op zijn minst volgens de reguliere procedures aan 
PS worden voorgelegd voor besluitvorming. Gezien het verzoek aan GS om 
ook in de uitwerking van het nieuwe beleid in de geest van de pilot te 
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handelen zullen voorstellen voor tussentijdse afstemming of behandeling met de commissies of 
PS via de Procedurecommissie worden ingepland.   
 

6. Korte toelichting op voorstel 
Het Kaderdocument nieuw economisch beleid is door Staten en Burgerleden, die hebben deel-
genomen aan de werksessies in de commissie EMS, met ambtelijke ondersteuning opgesteld. 
Het proces is door de Statenwerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing begeleid. 

 
7. Beoogd effect 

De ontwikkeling van nieuw sociaal ruimtelijk economisch beleid door GS o.b.v. de door PS aan 
de voorkant opgestelde kaders. 

 
8. Argumenten 

1.  De kaders in het Kaderdocument nieuw economisch beleid zijn door Staten en Burgerleden 
in de commissie inhoudelijk voorbereid. De prioritering en weging van de verschillende bouw-
stenen in het kaderdocument zijn de uitkomst van de laatste peiling onder Staten en Burgerle-
den zijn die van 1 t/m 7 september is gehouden. 
 
2.  De tien waarden die als basis dienen voor het nieuwe economisch beleid hebben verdere 
concretisering nodig zodat het makkelijker wordt om in de uitwerking en uitvoering van het 
nieuwe beleid  aan deze waarden te blijven toetsen. Door deze, waar gepast en mogelijk, aan te 
merken als provinciaal belang wordt de invloedsfeer en handelingsruimte van de provincie op 
die waarden geborgd. 
 
3.  Staten en Burgerleden hebben in de commissie EMS, in een pilot gericht op het leren in de 
praktijk, geïnvesteerd in het gezamenlijk opstellen van kaders voor het nieuwe economisch be-
leid. Met de uitwerking van dat beleid door GS breekt de volgende fase aan waarin het wenselijk 
is, met inachtneming van ieders eigen rol, de Staten als opdrachtgever te blijven betrekken. Ook 
het vervolgproces is een proces waarvan geleerd kan worden en waarin nadere uitwerking en 
keuzes gemaakt zullen worden over de beleidsinhoud. 

 
9. Kanttekeningen 

Het proces en de gebruikte werkvormen om voorkantsturing door PS, ten behoeve van het 
nieuwe economisch beleid, te faciliteren is een pilot. Zowel het proces, delen van de economi-
sche inhoud, verschillende werkvormen en het eindproduct dat door de commissie EMS aan PS 
voor besluitvorming is voorgelegd, zijn nieuw. De verschillende onderdelen van de pilot zullen 
na besluitvorming door PS worden geëvalueerd. Deze evaluatie en geleerde lessen maken geen 
onderdeel uit van de inhoudelijke opdracht aan GS om nieuw sociaal ruimtelijk economisch be-
leid te ontwikkelen. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Kaderdocument nieuw economisch beleid - 'opdracht PS 
- GS' - pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid 

2845369 bijgevoegd 

Bijlage 1 bij kaderdocument nieuw economisch beleid - 
uitkomsten laatste peiling 1-7 september en doorgelo-
pen proces 

2845370 bijgevoegd 

Bijlage 2 bij kaderdocument nieuw economisch beleid - 
visuele weergave prioritering 22 thema's obv laatste pei-
ling 1-7 september 

2845371 bijgevoegd 
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