
Aanbevelingen voor Provinciale Staten uit de Evaluatie Pilot 
Voorkantsturing nieuw sociaal ruimtelijk economisch beleid 
 
Aanbevelingen voor PS, GS en de werkgroep: 

• Ga met elkaar, GS en de ambtenaren in gesprek over de voor- en nadelen van een brede 
opdrachtformulering c.q. het prioriteren versus aftoppen van een themalijst; 

• Houdt het format met de 5 bouwstenen (waarden, inhoudelijke thema's, rolopvatting, 
werkingsduur/tijdshorizon en financieel kader) voor de opdrachtformulering aan als leidraad 
voor een volgende kaderstelling. 

 
Aanbevelingen voor PS: 

• Aanbevelingen ten aanzien van kennisniveau van de Staten:  
o Versterk de besluiten en besluitvorming door te investeren in een gelijker en hoger 

informatieniveau binnen PS (buit een informatietekort niet politiek uit) 
o Investeer in goede basiskennis van PS over de eigen rollen en de rollen van de 

provincie. Dit kan bijvoorbeeld aan het begin van een Statenperiode en/of via een 
toegespitst programma in de Statenacademie. 

o Maak per traject expliciet welke kennis nodig is voor een goede taakinvulling, zeker 
bij de meer kennis vragende rol van kaderstelling 

o Maak afspraken over de rollen van de fracties, de griffie en de ambtelijke organisatie 
ten aanzien van informatievoorziening c.q. kennisontwikkeling over de belangrijke 
opgaven voor Flevoland 

o Maak afspraken over hoe het niet politieke deel van de volksvertegenwoordigende 
rol c.q. de uitwisseling met de samenleving als bron van informatie en inspiratie 
ingevuld kan worden zodat deze daadwerkelijk plaatsvindt. Dit kan een onderdeel 
zijn van het proces voor de participatieverordening. 
 

• Aanbevelingen ten aanzien van vervolg kaderstellingen: 
o Onderzoek/ bepaal met elkaar en GS op welke (typen) onderwerpen kaderstelling 

wenselijk is en op welk moment in de Staten/bestuursperiode dat het beste 
georganiseerd kan worden gezien de benodigde tijdsinvestering  

o Richt de organisatie van het volgende proces van kaderstelling goed in. De scheiding 
tussen de inhoudelijke en procesmatige rol heeft goed gewerkt. Maak een keuze 
voor de trekkende procesrol bij de ambtelijke organisatie of de griffie. 
 

• Aanbevelingen ten aanzien van de wijze van werken binnen PS: 
o Bouw bij belangrijke thema's dialoog sessies in, met kleine groepjes. Wees helder 

wat de dialoog moet opleveren zodat er niet "in het wilde weg wordt gepraat", maar 
er een gerichte gedachtenvorming en uitwisseling plaatsvindt tussen Statenleden.  

o Blijf investeren in competenties en vaardigheden voor de dialoog en blijf openstaan 
voor andersoortige werkvormen. 

o Zorg ervoor dat de manier waarop een proces van voorkantsturing georganiseerd 
wordt, het meedoen voor alle fracties mogelijk maakt om legitimiteit te borgen. 

  



 
• Aanbeveling ten aanzien van de opvolging van bovenstaande aanbevelingen 

o Bepaal met elkaar hoe de opvolging/ borging van de aanbevelingen het beste 
georganiseerd kan worden. Bepaal of het eigenaarschap bij PS moet blijven liggen en 
opvolging via de griffie, de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing en/of ambtelijke 
ondersteuning moet plaatsvinden of dat GS gevraagd wordt om met voorstellen te 
komen om de opvolging te organiseren. 

 
 


