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Onderwerp 
Aanbevelingen pilot voorkantsturing  
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het Evaluatierapport pilot voorkantsturing nieuw 
sociaal ruimtelijk economisch beleid. 

2. Gehoord de beeldvorming EMS d.d. 11 mei 2022 de volgende aanbevelin-
gen met de hoogste prioriteit vast te stellen:   
i) Versterk de besluiten en besluitvorming door te investeren in een 

gelijker en hoger informatieniveau binnen PS (buit een informatiete-
kort niet politiek uit); 

ii) 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;  

iii) Bouw bij belangrijke thema's dialoogsessies 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.  

3. Opvolging te geven aan de aanbevelingen genoemd bij 2 door: 
i) - basiskennis voor statenleden inzichtelijk te maken in het introduc-

tieprogramma 2023 voor nieuwe statenleden  
- een ‘doorwerkprogramma’ aan te bieden aan alle Staten en burger-
leden om te blijven investeren in het kennis en informatieniveau ge-
durende de gehele statenperiode;  
- het blijven aanbieden van beeldvorming, statenacademies en/of 
werkbezoeken in voorbereiding op besluitvorming;  
- het verrijken van het Stateninformatiesysteem met onder andere 
themadossiers; 

ii) Provinciale Staten, op voordracht van de Procedurecommissie, te la-
ten kiezen of een proces gericht op voorkantsturing wenselijk is om 
de kaderstellende rol nadrukkelijk in te vullen bij nieuw beleid. Hier-
voor het toetsingskader Procedurecommissie uit te breiden.   

iii) Provinciale Staten, op voordracht van de Procedurecommissie, te la-
ten kiezen om dialoog-sessies te organiseren bij kaderstelling voor 
nieuw beleid. Het toetsingskader Procedurecommissie hiervoor uit te 
breiden.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Programmaonderdeel 7.1 Bestuur met als doel: een versterkte effectiviteit van 
het openbaar bestuur 

 
3. Eerdere behandeling  

De aanbevelingen voor Provinciale Staten zijn op 11 mei 2022 in een Beeldvor-
mende sessie EMS besproken. De commissie is gevraagd de aanbevelingen uit 
het evaluatierapport te prioriteren en zich uit te spreken over het beleggen 
van de aanbevelingen. Dit Statenvoorstel is gebaseerd op de uitkomsten van 
deze beeldvormende sessie. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Het voorstel gaat over de (opvolging van) aanbevelingen aan Provinciale Sta-
ten en is daarmee een bevoegdheid van Provinciale Staten. 
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5. Verdere behandeling PS 

De werkgroep bestuurlijke vernieuwing houdt de verdere uitwerking van de aanbevelingen bij 
en rapporteert hierover op de gebruikelijk wijze aan Provinciale Staten. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het proces van de pilot voorkantsturing is zoals vastgesteld met de startnotitie (2702513) geëva-
lueerd om te leren van de opgedane ervaringen. In het rapport Evaluatie Pilot Voorkantsturing 
nieuw sociaal ruimtelijke economische beleid zijn aanbevelingen opgenomen voor Gedepu-
teerde Staten, Provinciale Staten, de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en voor de griffie.  

 
7. Beoogd effect 

Handen en voeten te geven aan de bestuurlijke vernieuwing van Provinciale Staten door de aan-
bevelingen aan Provinciale Staten in het evaluatierapport pilot voorkantsturing te prioriteren en 
opvolging te organiseren. 

 
8. Argumenten 

 
2.1 Een groot aantal aanbevelingen is aangeboden waarbij de commissie heeft geoordeeld welke 
van de aanbevelingen prioriteit hebben. 
Door prioriteiten te stellen concentreert u op de uitwerking van aanbevelingen die u het belang-
rijkste vindt en kunt u deze doeltreffend uitwerken en concretiseren. 
 
3.1 Het introductieprogramma en doorwerkprogramma, de beeldvorming, statenacademies, 
werkbezoeken en het verrijken van het Stateninformatiesysteem met themadossiers, versterken 
het informatieniveau binnen Provinciale Staten 
Om de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rollen goed uit te kunnen 
voeren is een goede informatiepositie onmisbaar. Vanuit de Statengriffie loopt al een aantal ini-
tiatieven op dit vlak. Zo is in aanloop naar de verkiezingen in 2023 een basis informatiepakket in 
ontwikkeling als onderdeel van het introductieprogramma van de Provinciale Staten. Naast het 
in-werkprogramma wordt een ‘doorwerkprogramma’ aan alle Staten en Burgerleden aangebo-
den om structureel het kennisniveau en de informatiepositie van de Statenleden tijdens de ge-
hele statenperiode te onderhouden.  
Bij de verbetering van de informatiepositie kan ook worden gedacht aan de statenacademies en 
werkbezoeken. Daarnaast bekijkt de Statengriffie in hoeverre aanvullende instrumenten kunnen 
worden ingezet om kennis te delen. bijvoorbeeld door aanpassing van het Staten Informatie 
Systeem ‘stateninformatie.flevoland.nl’ met o.a. themadossiers. Het is daarbij aan de Staten om 
te besluiten in hoeverre extra capaciteit beschikbaar gemaakt kan worden om nieuwe instru-
menten in te zetten of bestaande instrumenten aan te passen. In de Perspectiefnota 2023 doet 
de griffie een voorstel welke verder wordt uitgewerkt voor de Programmabegroting 2023. Dit 
voorstel wordt ook betrokken bij de herijking van het Visiedocument van de Statengriffie. 
 
3.2 De Procedurecommissie heeft als opdracht om toe te zien op een adequaat behandelproces 
voor weloverwogen besluitvorming en optimale positionering van de Staten.  
Aan de hand van het toetsingskader Procedurecommissie beoordeelt de Procedurecommissie, 
bijgestaan door de Statengriffie, het voorgestelde behandelproces. De advisering, of een proces 
gericht op voorkantsturing opportuun is, maakt nu geen onderdeel uit van het toetsingskader 
Procedurecommissie. Ook maakt de advisering of dialoogsessies geschikt zijn op dit moment 
nog geen onderdeel uit van het toetsingskader van de Procedurecommissie. Met deze toevoe-
gingen wordt de Procedurecommissie optimaal in stelling gebracht om de Staten te adviseren 
om regie te pakken op het behandel/besluitvormingsproces 
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9. Kanttekeningen 

De gevolgen van de uitwerking van deze aanbevelingen zijn met name van toepassing op de 
nieuwe statenperiode. Het is mogelijk dat de nieuwe staten een andere mening hebben over de 
opvolging van de aanbevelingen. De nieuwe staten kunnen de opvolging bijstellen of aanvullen 
als zij dit nodig vinden. 
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