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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 6
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Nieuw beleid met een nieuwe aanpak - Onzekerheid maar geen vriiWijvendheid

Agendapunt: 10a
/
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing; Ontwil^elen van een beleidsvormend
proces met voorkantsturing en kaderstelling tijdens het opstellen van niei^ economisch
beleid en *Notitie tijdelijke verlenging Economisch Programma 2021-202^

Nummer Statenvoorstel: 2716247
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 17 februari 2021
Constaterende dat:
•
Het Statenvoorstel beargumenteert dat er een goéde invulling gegeven moet worden aan de
kaderstellende rol van PS ten behoeve van het Qhtwikkelen van nieuw beleid, vrij te vertalen naar: Welke
werkbare keuzes zijn er aan de voorkant gemakt om aan GS en de ambtelijke organisatie mee te geven
voor uitvoering?
/
•
Het Statenvoorstel beargumenteert dat bij Voorontwikkeling van beleid in veel gevallen niet opnieuw naar
de kaders wordt gekeken, vrij te vertaleiynaar: Waarom kiezen we hier nog voor, en zouden we vandaag
misschien andere keuzes willen maken? /
•
Het Statenvoorstel beargumenteert d^t^hiervoor ook een praktische aanpak ontbreekt waarin PS, GS en de
ambtelijke organisatie samenwerken^'vrij te vertalen naar: Er mist een iteratieve werkwijze waarin
enerzijds GS en de ambtelijke organisatie op basis van neutrale feiten aangeven of keuzes werkbaar zijn,
en welke werkbare keuzes er zijnpm uit te kiezen, en waarin anderzijds PS gezamenlijk zich buigt over
welke keuzes men aan de voorkant wil maken, en waarom deze gemaakt worden;
•
Het Statenvoorstel beargumenteert dat het ontwikkelen, invoeren en gebruiken van deze praktische
aanpak alleen in voldoende mate tot stand kan komen als het middels een echt inhoudelijke proces tot
stand komt;
•
In het Statenvoorstel de ambitie wordt geuit om zowel deze praktische aanpak als blijvend beleidsvormend
proces met methoden en instrumenten op te leveren, alsmede een nieuw sociaal- ruimtelijk economisch
beleid, geënt op de brede welvaart indicatoren en SDG’s;
Overwegende dat:
•
De opgave aan GS, PS en de ambtelijke organisatie bestaat uit het zowel ontdekken, ontwikkelen,
aanleren en het zich eigen maken van deze nieuwe iteratieve werkwijze, alsmede het dusdanig beheersen
en consistent vasthouden hiervan dat er een nieuw sociaal-ruimtelijk economisch beleid uit kan
voortvloeien;
•
Deze iteratieve werkwijze zowel qua proces, maar vooral ook qua gespreks- en debat(omgangs)vormen van
alle deelnemers een groot verschil is met hetgeen er in de loop der jaren als gewoonten en gebruiken
ontstaan is, en dat het verstandig is om nieuwe gewoonten in te laten slijten met kleinere oefeningen;
•
Alle deelnemers met dit Statenvoorstel de unieke kans wordt geboden om op een nieuwe en constructieve
werkwijze
kwijze met elkaar vanuit een Flevolandse gedeelde visie tot een integrale beleidsontwikkeling te
komen
len gebaseerd op feiten en kaders waarin wij als provincie in kunnen manoeuvreren;
Het^voor het constructief samenwerken vanuit verschillende politieke visie het cruciaal is dat iedereen
«jézelfde beschikking heeft over feitelijke informatie;
IHet niet slagen van het ontwikkelen van nieuw en goed beleid geen optie is, en niet mag afhangen van het
slagen van het ontwikkelen van een nieuw beleidsvormend proces;

X Dragen het college op

Om vanuit de portefeuillehouder Bestuurlijke Vernieuwing verantwoordelijkheid te dragen voor het toezicht
houden op de tijdige ontwikkeling van het nieuwe beleidsvormend proces, dit bij te sturen en zonodig te /
staken indien hier onvoldoende vorderingen mee worden gemaakt;
/

Om vanuit de portefeuillehouder Economie verantwoordelijkheid te dragen voor het tijdig tot stand.Komen van
een nieuw sociaal-ruimtelijk economisch beleid, en tijdig in te grijpen indien er hier middels het nieuwe
beleidsvormend proces onvoldoende vorderingen worden gemaakt;
En tevens
X Spreken zich als Staten uit

Om zich maximaal in te zetten voor het tijdig het zowel ontdekken, ontwikkelen, aanleren en het zich eigen
maken van deze nieuwe iteratieve werkwijze, alsmede het dusdanig beheersen ^ consistent vasthouden
hiervan dat er een nieuw sociaal-ruimtelijk economisch beleid uit kan voortvloeien;

en gaan over tot de orde van de dag.
Naam Initiatiefnemer: Gert-Jan Ransijn (JA21)

Handtekening initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 17 februari 2021
Statengriffier,
Voorzitter,
mr. A. Kost
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