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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om burgerparticipatie te verbeteren.
Inwoners
Je kan wel zeggen dat je mee mag praten maar dan zal je wel op dehoogte moeten zijn wat er
gebeurd maar informatie op internet
betrokken burgers hebben meer begrip enrespect voor beslissingen omdat ze de beredinering
kennen en door de burgers te betrekkken worden beslissingen breder gedragen
hoor en zie nooit wat van de provintie
Het lijkt mij zinvol om betrokkenheid te vergroten, waardoor er meer draagvlak komt voor de
beslissingen
Provincie Flevoland lijkt NOP te vergeten, alsof de Ketelbrug een letterlijke brug te ver is. Veel
aandacht gaat naar Almere en Lelystad, terwijl de gemeentes steeds meer moeten doen.
Niet besluiten voor inwoners, maar mét inwoners. De provincie is er voor de Flevolanders, niet
andersom. Een stuk in de krant met een schets waar mogelijk bos zou kunnen komen is een
voorbeeld van een niet helpende actie. Daar wordt het beeld dat er in het provinciehuis voor/over
inwoners wordt besloten alleen maar versterkt (terwijl dit nog maar een schets was) In gemeente
Noordoostpolder worden inwoners uitgenodigd om mee te denken over beleid. Omgevingsvisie,
mobiliteitsvisie, etc. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak, maar ook voor betere plannen. Op deze
manier wordt niet alleen de onmisbare kennis van de ambtenaar of het adviesbureau in een visie
gezet, maar ook de beleving van de mensen die er daadwerkelijk wonen. En het gaat uiteindelijk
om die mensen. Sluit aan bij initiatieven van inwoners vanuit de gedachte 'ja, tenzij.' Wees
faciliterend i.p.v. dat de provincie zich opstelt als eigenaar enbepaler.

Doe eens iets met de mening van de burgers!!
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur rondom een aantal dossiers, zoals
Lelystad Airport, De Oostvaardersplassen, Nationaal Park Nieuw Land, de Marker Wadden en
de wildbeheereenheid (WBE). De provincie hecht waarde aan opbouwende en respectvolle
communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze passage voldoet hier niet aan en
daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie hiervan in onze
communicatiekanalen niet effectief.
Heel veel burgers kennen de weg naar hun gemeente nog niet. Hoe dan wel als provincie? 50
jaar terug kwam de CdK Overijssel een gesprek voeren met de Raad.
Alles zou digitaal kunnen met digid. De floriade flop had voorkomen kunnen worden. Nu worden
huiseigenaren gepakt voor alles wat mis gaat.
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- Voor meer participatie is het ook belangrijk om te zorgen dat dit op een dusdanig moment
gebeurt dat er nog voldoende tijd is voor eventuele toevoegingen of wijzigingen. Vaak worden
dingen dusdanig laat medegedeeld dat er amper tijd is om nog zinnige invloed te kunnen
uitoefenen. - Zorg voor voldoende keuzemogelijkheden voor mensen, of open suggesties.Quasiparticipatie als; wilt u A of B heeft de schijn van participatie, maar vertelt inwoners eigenlijk; het is
al een uitgemaakte zaak, jullie mogen A of B kiezen, maar verder is er geen inbreng mogelijk. zorg voor duidelijke taal, duidelijke uitleg en duidelijke foto's of tekeningen. Vaak lijken berichten
erop gericht om inbreng van de 'gewone burger' vooral te ontmoedigen, door bijvoorbeeld saaie,
onopvallende of zeer technische mededelingen te doen.
Ik heb werkelijk geen idee wat de provincie doet en wat de gemeente doet. Publicatie op
diverse sociaal media (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn etc) in "jip en janneke" taal dus
niet spreken in overheidstermen als de burger dit en de burger dat. Als de overheid spreekt over
"Burgers" creeert dit juist afstand en gevoel dat er over de hoofden van mensen wordt gesproken
i.v.m dat mensen ook inspraak hebben. Ook niet puntsgewijs spreken over diverse wetgevingen,
maar meer over wat in de praktijk betekent wat voor effect het heeft.
als er meer duidelijkheid is tav de provincie hun taken en waar het geld naar toe gaat, begrijpen
mensen meer en zullen ze minder snel klagen
Burgers mening zeer belangrijk. Hierbij komt de mening van de politieke bestuurders in een ander
licht te staan.
Een mooi voorbeeld van bestuurlijk falen is de huisvuil container. Geen van mijn buren wilde dit.
Maar toch gekregen. Schandelijk!
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur rondom een aantal dossiers, zoals
de Oostvaardersplassen, Horsterwold, de Markerwadden, windmolens, Lelystad Airport,
Interbestuurlijk toezicht op gemeente Almere en de omgevingsdienst. De provincie hecht
waarde aan opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in
deze passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de
publicatie hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
Flevoland profileert zich goed op social media, maar is veelal in de vorm van “zenden”. Meer
interactie maakt het levendiger en dichter bij de bewoners
Een app maken waarin onderwerp word toegelicht. En daarna mensen laten stemmen
ambtenaren-macht moet minder !!
Mijn mening is dat het provinciebestuur voor het overgrote deel luistert naar de mensen en
wensen uit Lelystad en Almere. De dorpen in Oost Flevoland en NOP worden vergeten. Als
men draagvlak wil is het zeer noodzakelijk dat daar de focus op komt te liggen. Een ander issue
is het vliegveld. Er wordt op verschillende manieren voor het vliegveld gepleit, maar dat is voor
75% uit Lelystad en Almere. Luisteren hoe de dorpen er over denken? Blijkbaar moet dat
uitgevonden worden.
Het is te absurd voor woorden dat er een enorm zonnepanelen park zal worden aangelegd nabij
Emmeloord, waar goede vruchtbare grond onderligt, die gemakkelijk kan worden bewerkt. Beter
is om na te denken of kernenergie geen goede groene optie is. Er zijn tegenwoordig veel meer
betere en veiligere kerncentrales. Absurd om het gehele land te bedekken met glas.
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur. De provincie hecht waarde aan
opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze
passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie
hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur. De provincie hecht waarde aan
opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze
passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie
hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
Informeer burgers in vroeg stadium voordat onomkeerbare besluiten zijn genomen, laat
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burgerparticipatie/inspraak geen trucje worden, zoals met de windmolens.
Als je geen internet hebt, kom je niet met dit soort vragen en informatie in aanraking. Ik kwam
dit toevallig tegen.
Provincie kleed het OV uit zonder met inwoners af te stemmen. Gemeenten hebben daar dan
maar mee te dealen. Auto wordt sterk gefaciliteerd met allerlei dure weg aanpassingen zoals
verbreding Hogering en N50. Doodzonde.
referendum of inspraak avonden goed van te voren aan geven en ook rechten geven.dus niet
alleen maar info verstrekken en niet de burgers mee laten denken
de instrumenten die de provincie vooral inzet, zijn vooral digitaal. Denkt u ooit weleens aan
mensen die niet digitaal leven?? Heel veel mensen willen gewoon menselijk contact en dan ook
‘gewoon’ mee kunnen doen. Niet digitaal maar een gesprek!
Tot nu toe blijkt dat de politiek, statenleden, provincie, gemeente zich niks aantrekken van
burgers. Het is een grote poppenkast want inspreken/vergaderingen/bijeenkomsten komt niks van
terug in de uitspraken en besluiten. Het is gewoon compleet negeren voor
subsidies/ego's/vriendjespolitiek enz. Om nog maar niet te spreken over liegen, manipuleren
enz van onderzoeken/rechtszaken enz. Een blamage om eerlijk te zijn en zeer triest.
Zou heel fijn zijn dat alle inwoners kunnen aangeven waar de zwakke punten zitten op alle
gebieden.Samen sterk,samen aan het werk!
De provincie en de gemeente moeten duidelijker maken waar de één en waar de ander
verantwoordelijk voor is.
- Gescheiden fietsstroken, in Emmeloord is veel nog op de openbare weg. - hang nestkasten
op, om de natuur levendig te houden.
Er zijn heel veel instanties van wijkparticipatie tot landelijk. Het is een mooi streven om burgers
inspraak te geven en dat past ook bij een democratie. Ik vraag me af of er niet te veel organen
zijn, waardoor burgers de weg kwijt raken; voor mij is het in ieder geval te veel.
Ik lees regelmatig provinciaal nieuws via een zgn nieuwsbrief. Maar het pakt mij niet, daardoor
blijft het nieuws ook niet hangen... het lijkt ook vaste besluiten te zijn..
Voor mij is de provincie onzichtbaar. Meer mogelijkheid voor inspraak zou bijdragen aan
betrokkenheid bij de provincie.
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De provoncie geeft de inwoners wel de gelegenheid om mee te praten/denken over diverse
onderwerpen maar doet er m.i. vervolgens weinig mee. Voorbeeld bv de fietspaden over de
nieuwe brug bij Roggebot. De paden slingeren nu de brug op en er zijn meerdere vragen over
gesteld en bezwaren gemaakt . Echter het blijft zo als het was. Ook naar de bezwaren over
vliegveld Lelystad word weinig geluisterd. De bezwaren die er waren in de gemeente Dronten
worden aan de kant geschoven voor het z.g. economische belang van de provincie en de
gemeente Lelystad. De leefbaarheid van de inwoners van Biddinghuizen, Dronten west en
Swifterbant is een ondergeschoven kindje. Het was m.i. weinig moeite geweest om b.v. de baan
iets te draaien. Maar nee , Dronten is de klos.
Provincie dient meer en duidelijker te communiceren met de bewoners.
Het begint bij meer bekendheid geven aan wat de provincie doet. Het is nu zo ver van mijn bed.
De informatie over bijeenkomsten en de mogelijkheid om mee te praten wordt op dit moment naar
mijn mening te laat en op onduidelijke plaatsen weergegeven. Er wordt te weinig rugbaarheid aan
gegeven. Wanneer het wel mogelijk is zijn vaak de belangrijke basis beslissingen al genomen
waar wij als burger wellicht nog over mee kunnen praten maar debasis is reeds gelegd en
niets meer aan te doen. Geef ruim van te voren duidelijk aan welke veranderingen, aanpassingen,
wensen, etc op de agenda staan plus de middelen die er zijn om hierover mee te praten. Zet een
duidelijke jaarkalender in de flevopost en licht daar bijvoorbeeld elke maand een aantal zaken in
uit.
het is goed wanneer er meer geluisterd wordt naar inwoners. Alleen schreeuwen de
tegenstanders vaak het hardst. Het is dus erg belangrijk om zo veel mogelijk mensen mee te
krijgen. Of met een klankbord groep te gaan werken waar een goede vertegenwoordiging in zit
van de mensen uit de Flevopolder.
Op dit moment heb ik geen enkel zicht op wat de provincie op dit vlak doet. Enige manier van
invloed is nu stemmen voor provinciale staten, in de hoop dat die de juiste beslissingen nemen.
De vraag is vooral, WILLEN burgers eigenlijk wel in belangrijke mate meepraten over
beslissingen?
Ik denk dat het heel erg helpt wanneer de provincie de burgers vroegtijdig betrekt in de plannen
m b t aanleg van (nieuwe) wegen, nieuw te plaatsn windmolens ,enz. De geinteresseerde
burger kan dan meepraten en (waar mogelijk) bijsturen.
Mensen meer motiveren in meedoen van ontwikkeling
Antwoorden hier boven zeggen genoeg.!!
Burgers mogen er wel meer invloed op hebben, alleen denk ik dat ze vaak niet het totaalplaatje
kunnen zien om de juiste invloed uit te oefenen. En de vraag is of ze in het algemeen belang
kunnen denken of alleen voor hun eigen belang pleiten.
Ik ben geen voorstander van directe democratie, omdat de opkomst vaak te beperkt is. Mijn
gevoel zegt dat de provincie wel degelijk weet wat er leeft binnen de provincie. Men trekt zich er
echter gewoon lang niet altijd wat van aan. Een paar voorbeelden: Lelystad airport, het totale
gebrek aan betaalbare woningen in onze zee van ruimte binnen de provincie, om nog maar te
zwijgen van die foeilelijke kunstobjecten die her en der staan (ik heb nog nooit iemand gesproken
die het mooi vond.)
burgers weten niet altijd waar de provincie over gaat. het zou leuk zijn om daar eens wat mee te
doen. Kort en bondig. Ook voor jongeren.
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Meestal zijn de beslissingen al genomen. Daarna wordt er enthousiast medegedeeld dat de
bevolking zijn stem kan laten horen.
Ik krijg wekelijks de nieuwsbrief en zie dus achteraf wat er die week gebeurt is in de provincie.
Er zijn nou eenmaal mensen die totaal niet geïnteresseerd zijn in wat er speelt in hun provincie
of gemeente. Ik zou daar niet te veel tijd en geld aan besteden om te proberen die hierbij te
betrekken. Ik heb die ervaring gehad toen ik voor een buurtstichting werkte en ook bij de Floriade.
Heel veel tijd en geld uitgeven met heel weinig resultaat. Maar de mensen diegeïnteresseerd zijn,
die moet je het zo makkelijk mogelijk maken om geïnformeerd te worden over wat er speelt en
uitnodigen om deel te nemen/betrokken te zijn. Va bijv. nieuwsbrieven,een app of een panel,
zoals ik al bij het raadspanel van gemeente Almere zit.
Ik heb nu het idee dat sommige projecten worden doorgezet door de provincie van wege prestige
project. Wordt gestart en dan blijkt ineens dat de kosten extreem hoger uitvallen dan de
planning. Men moet degene die deze beslissing neemt ook deels verantwoordelijk maken voor
het behalen van het afgesproken budget. Misschien zijn ze dan iets minder optimistisch en
denken ze twee keer na voordat ze ons belastinggeld zo makkelijk uitgeven
Duidelijker kenbaar maken wanneer referenda en toppen worden gehouden. Nu is het iedere keer
per toeval dat ik als burger dingen tegenkom die georganiseerd worden.
Het geven van meer invloed is sterk onderhevig aan het democratisch proces. Het mag niet zo
zijn dat een minderheid (in aantal) door een procentuele meerderheid invloed kan gaan
uitoefenen.
Op dit moment heb ik geen idee waarmee de provincie bezig is. Het is log en lijkt verder weg dan
"Den Haag". Veel thema's die ik zo juist gelezen heb getuigen van een droombeeld en
luchtfietserij. Er is GEEN dialoog tussen provincie en de bewoners. In het provinciehuis is er
duidelijk geen beeld van de wensen van de eigen bewoners.
Ik ben best wel digitaal bewust maar zie eigenlijk nooit iets over de provincie
Het is prettig als de provincie luisterde naar de burgers En er niet alleen ambtenaren opzet. De
burger ter plekke is deskundig over de situatie
Ik zoek actief naar informatie over lokale en regionale issues. Veel mensen doen dat niet en
zijn, als ze al geïnteresseerd zijn, afhankelijk van lokale media en digitale media. Maar als je
niet actief zoekt mis je veel informatie. Bij vliegveld Lelystad hoorden de meeste inwoners pas
iets toen het al in feite 'te laat' was.
Als ik voor mezelf spreek, ik zie, lees zelden iets over plannen enz. van de provincie. Op een of
andere manier moet de provincie zich hierin beter promoten denk ik.
Het gaat erom dat men echt luistert, en van daaruit ook handelt, vaak doen men wat men zelf
voor ogen heeft en gepland is.
Als inwoner zou het mogelijk moeten zijn om mee te praten/denken over alles wat met onze
provincie te maken heeft. Wij wonen hier ook maar weten amper wat de provincie doet
peilingen via websites, apps e.d. doe ik niet zo ge veel mee.
Ik vind dat het noorden van Flevoland met name de Noordoostpolder een ondergeschoven kindje
van deze provincie is,daar moet meer aandacht aan besteed worden.
Ik hoor of zie nooit wat over provinciezaken. ik zou daar best meer over willen weten zonder teveel
politiek gedimdam verhaal te lezen, maar bijvoorbeeld via een nieuwsbrief per email, maar beter
nog een papieren krantje met uitgewerkte plannen.

6

Let op taalgebruik ivm laaggeletterdheid , zorg voor berichten in plaatselijke krantjes metillustratie,
dat trekt aandacht. Deel ook vaker wat mee. Maak regelmatig duidelijk wat jullie eigenlijk doen
Niet alle info alleen digitaal. Bemoei je ook meer met wat in de steden gebeurt op gebied van
woningbouw en verhouding groen woningbouw bewaken. Door woningnood dreigen alle groene
postzegels vol gestopt te worden met flat: voordelig voor projectontwikkelaars die een veel te
grote stem in Flevoland innemen en verder veroveren. Niets ontziende geldwolven! Pas ook meer
op wethoeders die een punt willen maken met uiteindelijk megalomane projecten, voor burgers
onbruikbaar zoals centrum Almere stad, horizon vervuilende woontorens die zonnepanelen v
bewoners onproductief maken, gebouwen die bij de geschiedenis vd polder horen meer
beschermen. Het oude plan voor de polder was zo mensvriendelijk
Personen welke invloed hebben, beslissingen maken , dienen verplicht in de stad/provincie te
wonen waar zij zeggenschap over hebben. Zodat zij hun beslissingen zelf ook ervaren!
Ik heb niet helder wat de provincie allemaal doet en wat haar bevoegdheden zijn maar vind het
belangrijk dat burgers kunnen meepraten misschien ook beslissen over zaken als waar komen
wegen ivm natuur en bijv verkeerslawaai, en hoe toegankelijk blijven natuurgebieden.
Heb oog voor bewoners die het dichtst bij in betreffende omgeving wonen/werken en niet naar
inwoners die er het meest (financieel) belang bij hebben zoals ondernemers/bedrijven
Ik heb geen idee hoe de provincie bereikbaar is en waar ze het over hebben.
Met meedenken ben ik eens, beslissen lukt niet met iedereen
heb het gevoel dat de provincie weinig boven de ketelbrug kijkt.
het betrekken van de doelgroep en betrokkennen is wel heel belangrijk dat de provincie en ook
de gemeente een regie en een hulp functie heeft en de dienstbaarheid voorop moet staan om
de juiste weg en handhaving te bewandelen.
de bewoners echt laten voelen dat men hun nodig hebben bij het ontwikkelen van hun buurt (
omgeving ) en met Jip en Janneke taal spreken , geen platte grond aan bieden die men niet kan
lezen / ontcijferen
Betere verbinding met andere plaatsen. Openbaar vervoer of liever nog een trein station.
Wij zijn in geschil met gemeente Lelystad over het plaatsen van een ondergrondse container voor
onze deur op een prachtig groen plein . De gemeente veegt alle bezwaren van tafel en dwingt
ons nu het hogerop te zoeken bij de raad van state . Dit kost ons veel ergernis , tijd en geld !
Schandalig hoe er met ons wordt omgegaan in Lelystad !!!!!!
Gesprekken voeren met steakholders of groepen (ervarings) deskundigen rond bepaalde
thema's, waarmee vermeden wordt dat alleen de waan van de (politiek) dag regeert.
Wat de provincie doet is bij mij te onbekend, Alles wat hierboven staat is goed, maar staat of
valt met een actieve benadering van de burger door de provincie
oorlichting geven over het werk en het belang van Provinciale Zaken
De eerste twee vragen zijn belangrijk inzichtelijk krijgen wat er onder de bevolking leeft
Maar alles met mate. De Staten blijven verantwoordelijk. En waak ervoor dat niet alleen
activistische groepen worden gehoord.
Het belang en de werkwijze van de Provinciale Staten is nogal onduidelijk voor de gemiddelde
inwoner.
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Ik zie helemaal niets wat de provincie toevoegt aan huidige bestuur. Ik ben voor dat deprovincie
opgaat in diverse gemeentes met behoud van hun identiteit. Kleiner ambtenaren apparaat...
voor mijn gevoel is de andere kant van de Ketelbrug véél belangrijker. . .
Referendums vindt ik uiterst belangrijk
burgers die er verstand van hebben mee laten praten en beslissen in de eind conclusie . geen
personen die individueel belang bij hebben en financieel gewin bij hebben
Referenda vind ik nooit zo'n goed idee, we kiezen immers mensen die ons vertegenwoordigen en
dieper in de materie zitten. Maar neem bijvoorbeeld het OV, en dan vooral trein, zou wat mij
betreft een platform mogen komen om je geluid te laten horen. Ook voor Urk. Reis voor de grap
eens van Urk naar Lelystad met het OV. Of naar Emmeloord. Een gillen. Laten de overheid en
de (alle) inwoners van Flevoland zichzelf ook op dat vlak serieus nemen en gezamenlijk in
Nederland onze stem laten horen. Zoiets.
Ik zie nu geen actieve toenadering vanuit de provincie terwijl er wel ontwikkelingen zijn die van
invloed zijn op de onze leefomgeving (windmolens, zonnepaneelparken, etc),
De afstand tot provinciaal bestuur voelt groter dan de afstand tot Den Haag
Voor al de bovengenoemde punten : niet achteraf de burgers informeren zoals nu vaak gebeurt,
met name wat betreft windmolens en zonneparken, maar ruim voor beslissingen genomen
worden de burgers mee laten praten en meebeslissen.
De provincie is moeilijk bereikbaar voor inwoners voor vragen, opmerkingen of suggesties.
Burgerfora bij bepaalde onderwerpen, waarbij burgers (bindend) adviseren of daadwerkelijk
beslissen
Goed om inwoners te betrekken. Maar probeer daar een goede balans te vinden tussen het
werkman de gekozen volksvertegenwoordigers en inwoners. Voor kom dat teleurstelling bij
burgertops e.d. Daarnaast nemen daar vaak alleen bepaalde inwoners aan deel. Daarmee heb
je geen goede afspiegeling van de bevolking (bijv. jeugd en mensen met een “lage” opleiding)
Ik vind het belangrijk dat burgers geboord worden/ hun mening kunnen geven. Besluiten moeten
gebaseerd daarop vervolgens wel door het provinciale bestuur zelf worden genomen.
Er zijn teveel processtappen en koninklijke routes waarvan je alleen op de hoogte bent, als je in
the know bent. Processen moeten voor iedereen overzichtelijk, helder en eenvoudig zijn. Een
klacht moet direct naar de top kunnen en terug. Er zijn teveel tussenlagen, die ongewenst
remmend werken.
Ik voel me bijna een slecht mens, maar heb dus gewoon geen idee wat de provincie al dan niet
doet. Dit ligt volledig aan mijzelf, overigens. Ik zou graag overal van op de hoogte zijn, maar door
diverse beperkingen lukt mij dat op dit moment helaas niet. Ik kan derhalve niet oordelen waar de
provincie meer of minder aandacht aan zou moeten besteden.
Als er eens een enquête wordt gehouden, geef dan een korte samenvatting in de (social media)
wat de uitslag was en wat er mee gedaan is. Burgers willen tastbare praktische resultaten.
Informatie is alles.
Dit raakt de positie van de provincie als "tussenbestuur". Actieve bewonersbetrokkenheid moet
dan ook vooral gaan over de onderwerpen waarop de provincie directe zeggenschap heeft. Op
andere onderwerpen is goede samenwerking met gemeenten en instellingen van belang.
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Geen burgerparticipatie ook benutten om bestaande democratie te versterken. Wat zijn de
standpunten van partijen, transparantie in besluitvormingsproces etc.
Zolang de Provincie Flevoland niet eens met haar werknemers om kan gaan kunnen ze dat ook
niet met de burger.
Ook het echte contact van mens tot mens niet vergeten, of via tv flevoland kort en bondig vertellen
wat de plannen zijn. Welke input jullie zoeken, of de keuze uit optie a , b , c.
Er wordt veel focus gelegd op digitaal meedoen, maar ook op de traditionele manier, via de
kranten, lokale en regionale omroepen, maar ook door enquêtes, zoals deze, de meningen van
de burgers, als leidraad gebruiken, bij de besluitvorming.
In Flevoland wonen veel mensen die kritisch zijn over de uitbreiding van Lelystad Airport.
Provincie heeft met oogkleppen op naar dit dossier gekeken met als enige doel om de luchthaven
uit te breiden. Dit beleid doet geen recht aan alle kritische geluiden.
Invloed van de inwoners vindt plaats via PS. Dus directe invloed is mi niet het doel. Wel is het
doel betrokkenheid, meedoen, begrijpen op basis waarvan wordt afgewogen.
Totale systeemveranderingen zullen nodig zijn om echte stappen te maken. Praktische kennis
van praktijk mensen die concrete stappen kunnen maken, doel gericht, met beleidsmensen in
beraad om mogelijkheden te zoeken. Niet vanuit dit of dat in onmogelijk maar hoe kunnen we het
mogelijk maken (ondernemerschap?)
Provincie moet voorkomen dat er te veel gereageerd wordt op incidenten (bv dossier
Oostvaarders plassen) waarbij eigenlojk alleen naar een kleine activistische groep wordt
geluisterd en niet naar de mensen die democratisch de leden van de provinciale staten hebben
gekozen.
Een burgerpanel opzetten die een afspiegeling van Flevoland is naar plaats en leeftijd en dit panel
(digitaal) raadplegen indien daar een aanleiding voor bestaat.
Ik heb sterk de gedachte dat het beleid al vastligt en dat wij alleen maar ja kunnen zeggen. Ik
denk daarbij met name aan de komst van het vliegveld. Dat was al lang besloten en voor de vorm
konden we zgn mee denken, er werd in de inspraak ronde niet naar onze meninggeluisterd, zijn
we voorgelogen en is de komst van het vliegveld doorgedrukt, omdat het al lang van te voren was
besloten dat die er komen ging. Schiphol had immers de aankoop al gedaan. Niks meedenken
en meebeslissen. Andere voorbeelden zijn de windmolens die vervangen worden door nog
grotere windmolens, permanent wonen in de eigen recreatiewoning op eigen grond.

Ik wist niet dat er een dergelijke enquete was. Las het op flevonieuws ging naar de website en
kon vervolgens niet naar de enquête.Heb het via google op nieuw moeten zoeken en moest
veel geduld hebben. Nauwlijks te vinden. Daarnaast als je alle inwoners wil bereiken zal je toch
ook andere mogelijkheden moeten bedenken dan digitaal ff een enquete invullen. Veel ouderen
zijn hier niet meer toe in staat. Veel nationaliteiten/ allochtonen zijn niet op de hoogte, spreken de
taal niet enz. Kom maar eens in Almere kijken. Als je al redelijk tevreden bent met ruim 300
ingevulde enquêtes snap je er toch echt niets van. Dan vraag je je ttoch af hoe dat komt? Kijk
eens naar de enquete over corona en vraag je eens af waarom er daar zoveel respons op was.
Wat was precies het verschil?
Een democratie vraagt vooral moeite doen in het bereiken van mensen die nu onvoldoende
mee doen. Juist voor hen is een betrouwbare overheid belangrijk, en juist voor hen is het meer
ervaren van zeggenschap belangrijk (en helpt vervolgens ook weer om meer mee te doen in de
samenleving). Meer van hetzelfde (meer inspraak, meer verkiezingen) zullen daarbij niet helpen,
maar investeren in het gesprek in buurten en mensen volledig serieus nemen wel.
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meePRATEN is dan wel leuk. Maar als vervolgens de politiek NIETS doet met al die inbreng en
eigenwijs anders beslist en uitvoert, is democratie natuurlijk een wassen neus!
Bewoners benaderen, en ze gelegenheid geven met Staten leden te spreken. Beperk deafstand
tussen bestuurders en bewoners. Gewoon, op straat. Laat je zien, en zit niet opgescholen in een
kantoor gebouw.
Zorg eerst dat wat de provincie doet (dan bedoel ik niet de theorie maar in de praktijk) en ook
waarom. Maak dit goed zichtbaar in lokale kranten en social media. Als voorbeeld deze enquête
- op 25 mei gestart en nu 1 dag voor de sluiting zie ik het toevallig op de site van Flevonieuws
omdat ik zat te kijken naar nieuws van een overval in Almere
Voorstel van inwoners bespreekbaar maken en niet later zo maar afwijzen, daar het toch niet
haalbaar is.
Ik ben zelf, ten opzichte van mijn omgeving, behoorlijk actief op het internet. En dan kom ik dit
artikel toevallig tegen ( de laatste dag voor sluiting ) Er is in mijn omgeving geen mens die
überhaupt ook maar iets van dit onderzoek heeft mee gekregen. En het is juist die groep die voor
dit onderzoek naar mijn mening cruciaal is. Op voorhand is de uitkomst al niet representatief voor
de praktijk.
Kan me niet herinneren ooit iets van jullie of over jullie te horen en lezen. Ja, laatst. Dat de
gemeente Zeewolde zegt dat heipalen gewoon door de laag heen mogen (wat mogelijk drinkwater
aantast) en dat dat volgens jullie richtlijnen mag? En vervolgens zegt de Randstedelijke
rekenkamer dat jullie wel de zorgplicht "goed op het netvlies" hebben, maar de gemeenten niet?
Nou, dat is toch een rommeltje? Net als die datacenters. Wie is waar verantwoordelijk voor?
Informatie naar inwoners mondjesmaat als beslissingen al zijn genomen en onderzoeken nog
lopen. Nee, ik heb niet het gevoel dat er echt betrokkenheid gewenst is. Misschien zijn dit soort
enquetes voor de vorm?
Het internet is een heel mooi medium voor de wat jongere generatie. De oudere generatie heeft
vaak ook een mening maar kan vaak wat moeilijker met een computer en de digitale media
overweg. Dus gewoon ook dingen op schrift stellen vind ik een must. Dit kan bijvoorbeeld door
een info blaadje zodat iedereen kan weten wat er gaande is en daar evt. Op reageren.
Geen commentaar
De provincie moet informeren WAT ze doen en WAAROM. Ze moet niet de rol van de gemeente
willen overnemen als het gaat om vraagstukken die op lokaal ninvo plaatsvinden. Besluitvorming
moet via GS en PS. Met burgerparticipatie ondermijn je de rol van de politieke
vertegenwoordigers. Ook de lokale en ambtelijke deskundigheid op gemeentelijk en provinciaal
nivo moet adequaat benur worden.
Ten eerste zou de communicatie moeten verbeteren. Ik heb als inwoner van Flevoland met een
master diploma in de richting van bestuurskunde nog nooit informatie gehad over belangrijke
themas en bijbehorende inspraak in Flevoland. Kwam deze enquete per toeval tegen via de nos
die omroep flevoland doorlinkt, maar verder is het niet goed toegankelijk
Het provincie orgaan is in zich zelf gekeerd. Dat wordt nog eens metaforisch onderstreept door
de brug over een waterpartij voor de ingang van het provinciehuis. De inwoners moeten een brug
over maar omgekeerd het provinciaal bestuur ook. Het is niet alleen Flevoland achter de dijken
maar ook het provinciaal bestuur weg gedoken in zich zelf.
Provincie komt slecht op voor de agrariërs. Wordt zomaar besloten dat er geen
onderbemalingen worden aangelegd in Noordoostpolder, en er worden allerlei onzinnige
natuuraanleg gefaciliteerd door de provincie
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Zowel B&W, de gemeente en het rijk doen wat ze zelf willen. Er wordt niet geluisterd naar de
bevolking.
In ieder geval communiceren met de bewoners.
Te veel gericht op multinationals……geld geld geld. Bewoners tellen niet mee. Klachten worden
niet behandeld, overal lelijke horizon vervuilende windmolens en zonnenparken , dijken worden
kaal gemaaid, stinkende fijnstof rokende mestfabriek met een te lage schoorsteen wordt niets
tegen gedaan, bruggen die om de haverklap niet werken, kilometers omrijden. Vliegveld
Lelystad……Wordt totaal overruled door Mevr. Van Nieuwenhuizen maar het gaat om geld geld
geld….. Het woonplezier , gezondheid van bewoners en natuur wordt totaal weggewuifd…..
schandelijk !!
Benader de bewoners actief, bijvoorbeeld door op straat te enquêteren of per post aan te
schrijven.
Burgers invloed geven op specifieke thema's lijkt me een goed idee, maar dan moet tegelijk
inzichtelijk gemaakt worden welke consequenties er aan bepaalde keuzes zitten. Je kunt geld per
slot van rekening maar één keer uitgeven.
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur. De provincie hecht waarde aan
opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze
passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie
hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
Het is al te laat! Jullie hebben de provincie al verknalt met windmolens. Maar mooi dat jullie het
toch nog eens proberen.
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur. De provincie hecht waarde aan
opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze
passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie
hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
Denk ook aan (oudere) bewoners ZONDER internet of computer. Stuur ook een een
informatiebrief of enquête per post.
Wat doet de provinciale staten eigenlijk. Het is een duister instituut. Geen idee wat daarallemaal
omgaat
Misschien moet je eens beginnen met duidelijker communiceren / laten zien wat je doet als
provincie en waar je over gaat. En ajb juist niet meer luisteren, of directe democratie. Daar hebben
we toch juist voor gestemd? In thema’s die ik belangrijk vind zijn het helaas de mensen die het
hardste schreeuwen vanuit de onderbuik die wel gehoord worden. Vaak slechts een minderheid.
Luister naar experts en leg uit.
Bestuurders zijn vooral loyaal aan Den Haag, machtige bedrijven en de eigen carrière.
Burgerparticipatie is daardoor een wassen neus. Volledig voor de bühne. Nog steeds.
Cultuuromslag is hard nodig. Lokale bestuurders moeten inwoners al bij het ontwikkelen van de
provinciale - en gemeentelijke visie serieus nemen, niet pas bij de implementatie van die visie.
Burgerparticipatie gaat nu vooral over het HOE en niet over het veel fundamentelere WAT.
Daardoor verliest provinciale/gemeentelijke democratie haar bestaansrecht.
Raadsleden/Statenleden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en niet langer meehobbelen
met de bestuurders.
Probleem is dat burgers over het algemeen niet weten wat de provincie doet. Dat moet je eerst
goed duidelijk maken. Als het dan zaken betreft die de burger raken, bijvoorbeeld een provinciale
weg, afsluiting Oostvaardersplassen, bouwlocaties of openbaar vervoer, dan moet jeburgers erbij
betrekken. Andere zaken, zoals subsidies en stimulering bedrijven wordt al veel lastiger om de
burger daarbij te betrekken en is ook niet altijd nodig
Momenteel worden de inwoners die gestemd hebben op bepaalde partijen totaal genegeerd.
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Die partijen worden uitgesloten. Ik vind dit minachting van je inwoners. Voorts moet meer gedaan
worden voor inwoners en hun kinderen op vlak van werk en woningbouw. Jongeren moeten
eindeloos wachten op een woning en te duur. Voor asielzoekers is er bed, brood en bad maar
eigen jongeren hebben geen kans. Ik heb niet op de bewuste partijen gestemd maar snap alle
mensen wel een beetje die op die manier hun protest hebben willen laten horen. Ikdoe het via
deze enquête.
Veel onderwerpen vd prov.staan ver van de burger af omdat t gebied groot is. Het zal pas boeien
als t een 'om de hoek project' is. Het aantal onderwerpen dat brede interesse heeft zal dus altijd
klein blijven. En de onderwerpen worden in mijn ogen gestolen door de milieugroeperingen die
overal wel de tijd voor nemen om ergens tegen te zijn.
Men heeft de mond vol van participatie maar in de praktijk merk ik hier weinig van. Dit vind ik een
punt van aandacht.
Een soort bedrijfsvereniging die onderzoek doet bij burgers wat de burgers ervan vinden en
over denken en deze mede deelt bij vergaderingen.
Laat ALLE provincie ambtenaren minimaal eens per 2 weken een dag de provincie in trekken.
ZELF gaan kijken, ZELF gaan praten met inwoners en ZELF onderzoek doen ipv dat uit te
besteden!!
De mogelijkheden zijn bijna allemaal alleen digitaal. Bewoners die niet in de digitale wereld willen
zijn, worden totaal overgeslagen. Zij hebben geen enkele inspraak. Toch zijn dat heel veel
mensen!
Wel meningen peilen maar geen bindende referenda
Ik wist niet eens dat deze scan er was. Provincie stelt zich naar de burger op met eenhaalbeleid
en moet dus een brengbeleid gaan hanteren
Op gemeentelijk niveau biedt Lelystad haar bewoners jaarlijks via de Motiemarkt de gelegenheid
hun ideeën in te dienen diemogelijk tot een motie kunnen leiden die al dan niet kan worden
aangenomen. Dit zou op provinciaal niveau misschien ook een mogelijkheid zijn om suggesties
etc. langs zo'n weg in te dienen?
Meer zichtbaar maken met welke zaken ze bezig zijn.
.
PS
Er is teweinig interactie tussen bewoners en de provincie. Hierdoor komen bewoners steeds
verder van provincie te staan. Als bewoners moet je echt gaan zoeken naar mogelijkheden hoe
je optimaal kunt gebruik maken van mogelijkheden die provincie biedt.
Dit is alleen relevant als inwoners dat willen. En we weten niet of zij dat willen. Dat zouden we
moeten uitzoeken. Pas daarna kan je deze vragen stellen.
De provincie probeert oprecht burgers te betrekken, maar bereikt daarmee hooguit een kleine
groep. Je zou een experiment kunnen starten bijvoorbeeld rond de woonopgave. Wat vinden
burgers belangrijk als het om wonen gaat, welke ideeën hebben ze, welke eisen. Overigens geloof
ik niet in bindende referenda, maar op een innovatieve en creatieve manier burgers raadplegen
bij de grote opgaven waar Flevoland voor staat, is het proberen waard.
Ik denk dat het inrichten van je eigen leefomgeving heel belangrijk is en de mooiste manier om
mensen te betrekken bij de democratie.
GS
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Het hangt af van het onderwerp en of er een directe relatie naar de burger is
Het is belangrijk om ook andere mensen dan de gebruikelijke (soms activistische) inwoners in
beeld te krijgen
Ambtenaren
Letten op taken provincie t.o.v. andere overheden. Soms is een gemeente een logischer partij om
de burgerparticipatie primair vorm te geven.
Hoe belangrijk ook, het is en blijft maatwerk. Telkens zullen vragen Waarom, wat, hoe en wie
beantwoord moeten worden over de mogelijke invloed van burgers. Als Nederland/ Flevoland 1
groot NIMBY landschap wordt dan zijn wij allemaal verliezers. Het gaat om het eerlijke verhaal.
Waar hebben we allemaal, als samenleving corvee, maar waar ligt stuur en regelruimte nog
wel. Dat grote ingrepen niet in jouw achtertuin maar allemaal maar in Noord Oost Groningen
moeten gebeuren is naief. Voorkom valkuilen als structuur. Het gaat niet om het vehikel
'Provincie', het is voor burgers allemaal overheid, 1 overheid, 1 loket graag. Wees eerlijk en
transparant over wat MOET MAG EN KAN Dat trajecten altijd nog aan een democratische toets/
algemeen belang toets onderhevig moeten worden gemaakt. Kortom: Je moet vooral een filosofie
hebben over hoe je dit op de verschillende niveaus doet, ipv dreigen te stikken in instrumenten.

Burgerparticipatie daar waar burgers iets kunnen doen en willen doen/ verantwoordelijkheid
nemen voor provinciaal beleid (wat ze ook kunnen waarmaken/ dragen) . Inspraak om kansen en
bedreigingen van een ontwikkeling goed in beeld te brengen aan aan provinciale politiek te
kunnen voorleggen voor besluitvorming.
Laagdrempelige manieren van input halen lijken mij belangrijk voor de toekomst, digitaal.
Aandachtspunt blijft de rol van de provincie tov de rol van de gemeente. Voor inwoners is de
gemeente de belangrijkste bestuurslaag. Voor onderwerpen waar de provincie
bovengemeentelijk besluiten neemt is inwonersparticipatie zeker zinvol, maar ook dan kan ik
me voorstellen dat de gemeente daar een verbindende rol in speelt.
Wat is de balans tussen onze volksvertegenwoordigers die namens de Flevolanders besluiten
nemen en de invloed die je als inwoner zelf wilt/kunt hebben
Meer vormen van directe democratie kan ook het bestaande systeem uithollen en leiden tot
onduidelijkheid wie nu waarover gaat. Statenleden zijn nu eenmaal democratisch gekozen.
We kiezen onze vertegenwoordigers een per vier jaar. Invloed en betrokkenheid gaat m.i. met het
rode potlood. In aanloop naar de verkiezingen zou er mi wel veel meer geïnitieerd kunnen worden.
Burgers en vooral de niet gehoorde meerderheid - i.p.v. NIMBY's en specifieke
belanghebbenden - betrekken goed om meer evenwicht te brengen in de door sociale media
verstoorde beïnvloeding van volksvertegenwoordigers; burgers de democratische legitimiteit
van PS en gemeenteraden laten overnemen of ondergraven onjuist.
Ik denk dat het belangrijk is dat er veel beter gemonitord wordt wat inwoners van Flevoland
belangrijk vinden, wat ze fijn vinden aan het wonen en leven in Flevoland, waar ze zich zorgen
over maken. Kortom monitoren op wat de inwoners van Flevoland beweegt. Verder zou de
provincie niet zo snel tevreden moeten zijn met deelname aan participatie. Vaak participeren
overwegend hoger opgeleide mensen die weten wat de provincie doet. Maar als de provincie echt
wat wil betekenen voor alle inwoners van Flevoland, dan zou de participatie veel inclusiever
moeten, in alle opzichten
meer directe zeggenschap van inwoners op bestedingen of inhoud is volgens mij een verandering
van het democratisch bestel zoals we dat nu in Nederland hebben. Mengvormen daarin scheppen
vooral onduidelijkheid over wie er nu echt over gaat. Meedenken en meepraten kan meer, beter
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en anders worden vormgegeven, maar meebeslissen kan alleen als daarover een expliciet besluit
is genomen.
In de inspraak/betrokkenheid moeten inwoners dan ook betrokken worden in de dilemma's: als
ik geen windmolen achter mijn huis wil, waar moet hij dan wel, en wie heeft er daar last van. Als
ik mijn buslijn wil houden, waar moeten we dan bezuinigen als er geen extra geld beschikbaar
is. Als je inwoners kunt betrekken bij belangenafwegingen en dilemma's zou ik vruchtbaarder
vinden dan inwoners om hun mening op een heel specifiek onderwerp vragen.
burgers kunnen in de verkiezingen hun invloed laten gelden. Meebeslissen is aan PS. Meedenken
en beinvloeden is van alle tijden. Vraag is of de provincie belastinggeld hoort in te zetten voor
extra beleid en maatregelen burgerparticipatie of beter de afweging kan maken waar
meedenken/beinvloeding van belang is of dat burgers zelf aangeven te willen meedenken.
Beinvloeding door burgers komt niet altijd ten goede aan het algemene regionale belang, iets
waar de provincie voor staat.
Ik vind dat het geen doel op zich moet zijn dat inwoners actief betrokken zijn bij provinciaal beleid.
Ten eerste is iedereen druk met het eigen leven en kun je je tijd maar één keerbesteden.
Ten tweede is actieve, democratische participatie het meest logisch gericht op de eigen
leefomgeving. Betrokkenheid op gemeentelijk niveau is dan eerder logisch. Provinciaal beleid
staat begrijpelijk en terecht niet bovenaan de prioriteitenlijst.
De vraag is of inwoners behoefte hebben aan 'participatie' op provinciaal niveau. Voor de meeste
inwoners is de provincie een 'ver-van-mijn-bed-show' en áls zij al inspraak / actievere
betrokkenheid willen is wenden zij zich tot de gemeente. Daarom zou ik inzetten op meer/betere
samenwerking met de gemeenten.
Inzetten op een wijze en met middelen die echt meer bewoners bereiken. Ook binnen Flevoland
wordt hier mee geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar Almeers jong erfgoed.
Inzet via stadsgesprekken.almere.nl en bewust geen registratie (drempel verlagen) waardoor een
bredere en hogere respons is gehaald. Ook de fase waarin bewoners mee kunnen denken kan
beter... niet pas achteraf maar voorafgaand aan beleidsvorming. Erfgoed onderzoek heeft geleid
tot een leidraad dat weer handen en voeten krijgt in een verordening.
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om initiatiefnemers te ondersteunen.
Inwoners
weet niet eens dat er een provintie is je hoort en ziet er nooit wat van alleen de op centen van
mijn auto die ik betalen moet dat weet ik vorr de rest niks
Zorg dat het makkelijk vindbaar is waar je met je initiatief terecht kan
Waar kan ik de Statenleden terug zien in de gemeente Noordoostpolder. Hoe vaak praten ze over
wat in de Noordoostpolder gaande is of leunen ze achterover en lezen alleen stukken van de
provincie. Hebben ze bijvoorbeeld een emailabonnement op de Raadsstukken?
Veel zaken kunnen beter en of goedkoper. Mensen in bestuur staan te ver af van de werkelijkheid.
Initiatieven moeten steunen op zelfwerkzaamheid. Alleen als het anders kan, zou
gemeenschapsgeld aangewend kunnen worden
Soms ligt de nadruk bij de vraag om burgerparticipatie teveel op het sociale aspect. Dat zie je
bijvoorbeeld bij de jaarlijkse Schoonmaakdag. Ik vind burgerparticipatie erg belangrijk omdat er
vaak 'thinking outside the box' plaatsvindt, maar ik heb geen behoefte om dan fysiek samen te
moeten werken met andere mensen. Wat ook vaak ook weer reistijd en vrije tijd kost. Dus
rekening houden met mogelijkheden voor mensen die wat introverter zijn, om bijvoorbeeld inbreng
te leveren via digitale kanalen kan prettig zijn.
Allereerst : toegang tot en informatie over de provincie. Waarvoor kan je bij de provincie terecht,
wat doet de provincie .. ik heb een nee/nee sticker en misschien daarom bereikt mik zulke
informatie niet
Om te zorgen dat provincie en inwoners dichter tot elkaar komen zouden bijeenkomsten in
bijvoorbeeld lagere scholen, activiteitencentra van bijv. ouderen, zaal sportschool etc kunnen
worden georganiseerd i.p.v. in het provinciehuis zelf. Dit om makkelijker nader tot elkaar te
komen.
Platform en fora in buurthuizen is bijna niet meer mogelijk vanwege onbehoorlijk bestuur of
onduidelijke regelgeving
Rond de Randmeren en in het Markermeer heeft de inzet van vrijwiligers ter bevordering van de
watersport geleid tot liggeldheffing op alle aanlegplaatsen door professionele partijen. Dat zorgt
ervoor dat vrijwilligers zich wel twee keer bedenken zich ergens belangeloos voor in te zetten.
macht vd ambtenaren moet minder!
Kom vanuit dat gebouw in Lelystad naar de mensen toe overal in de provincie. Als er bijvoorbeeld
in de dorpen een jaarvergadering is van dorpsbelang kom erbij. luister en vraag naar de invloed
van de provincie. Nu is het provincie bestuur een erg ver van mijn bed show.
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur rondom het openbaar vervoer. De
provincie hecht waarde aan opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het
woordgebruik in deze passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij
vinden de publicatie hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
en niet alleen met "vriendjes"
Statenleden van PS zijn te weinig zichtbaar. Gedeputeerden zijn te veel zichtbaar.
samen werken is het beste., maar soms is een stad ergens voor of juist tegen en de provincie het
tegen over gestelde en dat brengt wrevel
Niet alleen netwerkbijeenkomsten maar echte bijeenkomsten. Praten met elkaar levert veel
meer op dan alleen achter een beeldscherm zitten!
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Het staat er mooi maar al deze punten als ondersteun, overleggen enz worden alleen voor het
oog van het publiek gedaan maar daadwerkelijk iets doen met de inbreng gebeurt er NIET !
Gemeente zich voegt bij dorpsvergaderingen!
Het is allemaal belangrijk, maar het belangrijkste ontbreekt: je kunt wel naar mensen luisteren,
maar als je er vervolgens niets mee doet (daar kunnen 'goede' redenen voor zijn, want een
bestuurder bestuurt nu eenmaal en heeft met heel veel belangen te maken) wordt de burger
cynisch. Het gaat erom geen valse verwachtingen te wekken, maar bovenal om de bereidheid
te hebben om op eigenlijk al ingenomen standpunten terug te komen. Als voorbeeld noem ik
Lelystad Airport. Dat is vastgetimmerd, zal en moet er komen. Of de burger dat ook écht wil is
maar zeer de vraag. Toch wordt daar niet echt onderzoek naar gedaan, of vanuit een
vooringenomen positie. Dan heeft de burger weliswaar het idee nog iets te vertellen te hebben,
maar feitelijk is dat niet zo. Ik denk dat je dan de burger niet meer moet raadplegen, maar eerlijk
moet vertellen dat er niets meer aan te doen is. De burger heeft dan andere middelen (een
stem, de rechter) om tegen het ingenomen standpunt in te gaan.
Door de diversiteit in Lelystad is het niet voor iedereen duidelijk wat, wasr en hoe. Ik heb bijv
persoonlijk ooit iets georganiseerd in de buurt de Schouw om de betrokkenheid van de buurt te
vergroten.. dit ging gedeeltelijk met financiele bijdrage van de gemeente en een deel werd ik
geholpen door een wijkcoach, maar die werd ziek.. helaas is dit op een fiasco uitgelopen
doordat mensen in hun eigen huis bleven en er geen been in zagen en sommige mensen niet
begrepen wat de bedoeling was, of de nederlandse taal niet machtig waren. Waardoor ik deze
mensen er niet bij kon betrekken.. dan was steun vanuit gemeente/provincie heel belangrijk
geweest. Nu heb ik het helaas opgegeven.
Al vele jaren zijn we via de gemeente bv bezig om bij het MEC in Dronten een brug te realiseren
over de Lage Vaart. Echter er is weinig medewerking, er is geen geld, enz. Er word te weinig
gedaan om de kwaliteit van de leefomgeving (met name in de gemeente Dronten) te verhogen.
Er is weinig ondersteuning voor het realiseren van recreatieve fietspaden door het landelijk gebeid
bv tussen de kern Dronten en Walibi. Ook het ontwikkelen/realiseren van het
wandelknooppuntennetwerk ( zoals in de rest van Nederland ) word door de provincie niet
ondersteund. De provincie is van mening dat de afstanden in Flevoland te groot zijn. M.i. is dat
onzin omdat de afstanden in Friesland en Groningen ook groot zijn. Begin het
wandelknooppunten netwerk/routes rondom de kernen en ga dit later uitbreiden.
Kennis delen en/of beschikbaar stellen zonder al te veel bureaucratich geneuzel. Snel en
adequaat actie kunnen ondernemen is belangrijk. Dus procedures OK, maar wel in duidelijke taal
en korte doorlooptijd.
Meer zichtbaarheid wat de provincie doet, waar geld aan wordt uitgegeven, en waar werkelijke
invloed vanuit inwoners geldt
Moet ook uit de mensen zelf komen
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Op het gebied van fondswerving misschien: voorbeelden geven van geslaagde combinaties,
waarbij gemeentelijk en provinciaal geld wordt gecombineerd met (bijvoorbeeld) Europa of
landelijke subsidies, aangevuld door andere bronnen. Ik vind zelf de Markerwadden een prachtig
voorbeeld van combineren en stapelen. Een prijsvraag is ook altijd leuk, dat je burgers uitnodigt
om met ideeën te komen en het beste idee wint. Er staat me bij dat er zoiets al is op het gebied
van cultuur.
Ik merk dat ik vaak als antwoord: 'weet ik niet' geef. Dat laat, denk ik, zien dat er te weinig
informatie komt vanuit de provincie naar de inwoners.
Leden van de provincie zouden lid moeten zijn van deze initiatieven. Daarmee maak je de lijnen
korter.
Wekelijks in de nieuwsbrief, initiatieven benoemen.
Ik zou niet weten wat onder provincie of onder gemeente valt. Daar begint het al mee. Welke
omgeving hebben we het hierover? De buurt? Dat valt toch onder de gemeente?
Het verbeteren van lokale (leef)omgeving is in de meeste gevallen ook een lokale (gemeentelijke)
aangelegenheid. Provinciale projecten zouden kunnen ontstaan door bundeling van gelijksoortige
projecten op gemeentelijk niveau.
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur rondom duurzame energie. De
provincie hecht waarde aan opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het
woordgebruik in deze passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij
vinden de publicatie hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
De statenleden zijn onduidelijk in beeld . En je krijgt het idee dat de motivering onduidelijk is
Hoe kan ik nu weten of ik als burger voldoende geïnformeerd word. Ik weet niet of ons alles verteld
wordt. Daarbij moet ik alles uit de huis aan huis bladen halen. Deze ontvangen wij niet altijd. Als
er weer onvoldoende bezorgers zijn, an het zo maar zijn dat wij weken niets krijgen. Ik zelf doe
niet veel met internet. Dus hoe ontvang ik dan mijn informatie en weet ik of ik alles heb gehoord.
De antwoorden lijken mij duidelijk genoeg.
Meer samen, van jong tot oud.
een idee is om inwoners van Flevoland de kans te geven om lid te worden van een panel die
regelmatig enquetes van de provincie invult. hier kunnen dan vragen worden beantwoord en
meningen worden gegeven op ideeën en plannen die de provincie heeft. hiermee krijgen de
inwoners de kans om hun mening te geven, waarmee de Provincie zich een beeld kan vormen
en de realisatie zonodig kan aanpassen of verbeteringen doorvoeren. Rijkswaterstaat doet dit
ook. eigenlijk zoals deze quickscan.
Vanuit provincie ondersteuning door jurist of advocaat als gemeente stappen doet waar bevolking
tegen is.
Het provinciebestuur en de gewone man staan heel ver van elkaar af. Ik heb niet t gevoel dat dit
bestuur contact heeft met gewone mensen
Netwerken en organisaties zij er en bereikbaar als je echt wilt kun je nu prima de weg vinden.
er zijn vaak wel ideeen maar dan weten we niet waar het geld vandaan kan komen of hoe we het
kunnen aanpakken
Gedeputeerde en Statenleden zijn er voor de burgers. Wat vreemd dat deze vraag ertussen staat,
of willen ze meer aanzien?
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Kosten minimaliseren.
Versterken van instellingen die ervaring hebben in bovenstaande zaken cq al een netwerk
hebben. Provincie blijft aan de beleidskant en gaat niet in de uitvoeringsvalkuil vallen.
De provinciale politiek( statenleden) meer gezicht tonen aan haar inwoners waardoor hun beeld
wat er leeft in de provincie een duidelijker profiel krijgt.
Deze voorgaande zaken kunnen makkelijk binnen de gemeente worden uitgevoerd....
Ik heb er moeite mee dat alles via internet en zo gaat. ik zou graag veel meer lezen in een krant
of folder of iets.
Maak de afstand tot de burger kleiner en communiceer vaker in voor burger begrijpelijke taal.
Vertaal daarbij beleid in operatie
Faciliteren zou de basis van een overheidsdienst mogen zijn. Om diversiteit samen te laten
werken, heeft men omgeving, communicatie-specialisten en budgetten nodig.
De gewone burger meer keuzes aanbieden, alleen dubbelglas vervangen regeling 1. Dubbelglas
+ spouwmuur = regeling 2 Dakrenovatie en zonnepanelen ook toevoegen. Ik mis de
water/stromings opwekkingsmiddelen of efficient met water en warmte in huis als
nieuwbouwkeuze.
De provinciale Staten zijn veel te ver van de burgers verwijderd, waardoor er onvrede, over
bepaalde besluiten, ontstaat.
Als gewone burger heb ik weinig inzicht in de mogelijkheden die de wet toestaat. We hebben een
wijkgroep die een stuk bos beheert in de buurt. Deze groep werd opgericht met hulp van
Landschapsbeheer Flevoland. Landschapsbeheer kreeg daarvoor subsidie van onze gemeente.
Plotseling besloot de gemeente om deze subsidie niet meer toe te kennen waardoor alle
beheergroepen in Almere opeens geen ondersteuning, gereedschap en leiding/planning meer
mochten verwachten van Landschapsbeheer Flevoland. Ik vind dit geen goede manier om met
een vrijwilligersgroep om te gaan. Alle leden willen graag in het bos werken, maar niemand kan
en wil de administratie doen en niemand is opgeleid om zaken als natuurbeheer en structureel
plannen van werkzaamheden in het bos zomaar over te kunnen nemen. Dit was wel de
verwachting van de gemeente, namelijk dat we een stichting gaan worden en de wettelijke
voorwaarden en regels kennen. Daardoor zijn vele Almeerse beheergroepen kapot gegaan. Zo
jammer voor de betrokken vrijwilligers.
Ik lees de Stentor iedere dag, met Name de bijlage Flevoland en Kampen. Ik lees daarin zelden
een bijdrage vanuit de Provincie. Doe daar wat aan! Als er wat in staat dan is dat meestal van
de Noord-Oostpolder
netwerkbijeenkomsten voor initiatiefnemers om ideeën en kennis uit te wisselen. Zo'n
bijeenkomst zit eraan te komen op initiatief van ondernemers.
De Provincie is in vergelijking met andere Provincies zeer onprofessioneel. De ervaring vanuit
de juridische praktijk is dat ambtenaren overbelast en ondeskundig zijn. Het is een project
gedreven organisatie gericht op het realiseren van korte termijn politieke doelen in een can do
mentaliteit. Dat klinkt positief maar leid vaak tot willekeur en cliëntelisme. De Provincie is daarmee
ook extreem vatbaar voor ondermijning het bestuur reageert. vaak ad hoc op wensen vanuit hun
achterban en daarvoor moet dan alles wijken. Het lijkt soms of de complexiteit van de grote
landelijke dossier soms de provincie boven het hoofd groeit.
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Als de provincie taken wil afschuiven op de inwoners om te kunnen bezuinigen door bijvoorbeeld
het groenbeheer af te wentelen op initiatiefnemers dan vind ik dat een heel slecht idee.
Meer ruimte voor initiatieven in beleid en regeld van de provincie. Is het niet andersom. Moet je
als je beleid maakt niet eerst toetsen hoe het draagvlak voor het beleid is. Beleid om het beleid
is regeren vanuit een ivoren toren. Onzinnig dus.
De burger wil gezien en gehoord worden als hij/zij denkt een goed idee te hebben. Een loket
kan ook mensen bij elkaar brengen. Samenwerking.
Het draait niet altijd om geld, maar om mogelijkheden, kennis, netwerken, en een helder,
begrijpelijk speelveld. Vele burgers weten de weg niet, en vinden die ook niet zonder een beetje
sturing, aanwijzingen, etc.
De provincie dient duidelijk te steunen en willen meewerken aan mensen die op dit terrein
initiatieven uitvoeren
Jullie noemen initiatieven als iets wat iedereen zou moeten weten. Ik heb geen idee wat voor
soort initiatieven dit dan zijn. Een kunstwerk oid? Of iets voor ondernemers, maar wat dan? Dus
informatie moet eerlijk en laagdrempelig. Niet op jullie site (want wie gaat daar nou kijken?). Maar
in huis aan huis blaadjes. Of iets per post. Want wat valt onder gemeente en wat onder jullie en
wat doen jullie dan samen? Dus dan kun je toch daar geen mening over hebben. Eerst meer
bekendheid wat jullie dan doen of verantwoordelijk voor zijn.
Het ontbreekt aan duidelijkheid voor burgers waar de provincie wel en ook waar de provincie
niet over gaat.
Netwerkbijeenkomsten zijn vooral een - ons en kent ons - cultuur. Het doorbreken hiervan is nooit
goed van de grond gekomen. Voorbereidende netwerken en onder onsjes om tot besluitvorming
te komen zijn niet transperant.
Ik vraag mij af of dit voor de provincie moet zijn. Ik stel voor dat het contact burgers lokale
democratie zich richt tussen gemeente en burger.
De provincie is geen buurthuis. Dit zijn dingen die een buurthuis organiseren.
Maak gebruik van huis aan huis bladen
Goede communicatie met GS, waardering ook andersom
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur rondom regioplannen. De
provincie hecht waarde aan opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het
woordgebruik in deze passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij
vinden de publicatie hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
Geef duidelijk aan over welke thema's initiatieven gaan. Geef thema's duidelijk aan met voor
voorkeurstemmen
Geen idee waar dit allemaal over gaat of wat jullie met deze vragen bedoelen of heen willen. En
voor de goede orde: ik ben hoog opgeleid, geef les op een middelbare school, lees drie kranten
en houdt de lokale suffertjes bij.
Het is de verantwoordelijkheid van bestuurders om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium
mee te nemen bij het ontwikkelen van een lokale visie. Ongeacht het onderwerp.
Duidelijkheid waar je moet zijn voor ondersteuning is belangrijker dan aandacht van
Gedeputeerde of Statenleden.
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Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur. De provincie hecht waarde aan
opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze
passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie
hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
Niet alleen netwerkbijeenkomsten! Mensen zonder digitale mogelijkheden willen ook meedoen!
Zie mijn vorige opmerkingen.
.
Nvt
PS
Ik vind de vraagstelling niet goed. Hoe vaak komt dit voor? Gaan ze niet meestal naar de
gemeente? En gaat dit niet om mensen die zich al verenigd hebben in een maatschappelijk
initiatief versus een ‘gewone’ inwoner die op individuele basis een verzoek heeft? Dat maakt veel
uit voor de antwoorden.
Hierbij gaat het echt om het onderwerp. Is het iets is wat past in de kerntaken van de provincie
dan is de rol anders dan wanneer iets valt onder de gemeente.
GS
Provincie moet oppassen de gemeenten niet in de weg te zitten, daarom voorzichtig gescoord.
Positie tussenbestuur moet niet "verwateren" waardoor spanning met gemeenten kan gaan
ontstaan.
Ambtenaren
sommige activiteiten kan een mede-overheid beter invullen dan de provincie. Er wordt algewerkt
aan samen werken als één overheid. Daar wil je niet nog een extra loket aan toevoegen. Maak
liever gebruik van wat er al is. Verder heeft de provincie al expliciet de mogelijkheid in haar beleid
opgenomen om van haar beleid af te kunnen wijken. Soms is eerder meer duidelijkheid gewenst
wat de provincie (niet) wil. Vaak willen mensen liever helderheid dan vaagheid. Als je geen
keuzen maakt, ben je een grijze muis die niet zo aantrekkelijk is.
Op al deze vragen is het eerlijke antwoord "Dit hangt er van af". Het gaat niet om de provincie als
entiteit. #WIJOVERHEID Ik herhaal. Hoe belangrijk ook, het is en blijft maatwerk. Telkens zullen
vragen Waarom, wat, hoe en wie beantwoord moeten worden over de mogelijke invloed van
burgers. Als Nederland/ Flevoland 1 groot NIMBY landschap wordt dan zijn wij allemaal
verliezers. Het gaat om het eerlijke verhaal. Waar hebben we allemaal, als samenleving corvee,
maar waar ligt stuur en regelruimte nog wel. Dat grote ingrepen niet in jouw achtertuin maar
allemaal maar in Noord Oost Groningen moeten gebeuren is naief. Voorkom valkuilen als
structuur. Het gaat niet om het vehikel 'Provincie', het is voor burgers allemaal overheid, 1
overheid, 1 loket graag. Wees eerlijk en transparant over wat MOET MAG EN KAN Dattrajecten
altijd nog aan een democratische toets/ algemeen belang toets onderhevig moeten worden
gemaakt. Kortom: Je moet vooral een filosofie hebben over hoe je dit op de verschillende niveaus
doet, ipv dreigen te stikken in instrumenten.
Mijn idee is dat verbeteren omgeving vooral taken van gemeentelijke overheid betreft, bij provincie
natuur, landschap en infra
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Belangrijk is om een cultuur te creeren waarbij initiatiefnemers geholpen worden, zonder dat ze
het gevoel krijgen dat de overheid hun het initiatief uit handen neemt. Dat vraagt vooral om
ambtenaren die faciliterend zijn, en ruimte in de regels zoeken en vinden. Dat is maatwerk voor
ieder initiatief opnieuw. Goede samenwerking van de provincie met gemeenten lijkt me dan ook
van belang. Een netwerk van gemeente- en provincieambtenaren die regelmatig uitwisselen wat
er voor initiatieven er zijn, hoe ze die kunnen ondersteunen en die zo nodig ook aan elkaar kunnen
overdragen lijkt me belangrijker dan een netwerk van initiatiefnemers
Vaak wordt er alleen praktische ondersteuning aan initiatieven gegeven om het van de grond te
krijgen terwijl er vooral gezocht wordt naar middelen om de uitvoering te organiseren. Mijn mening
is dat de provincie kan bijdragen door óf meer rechtstreekse financiering mogelijk te maken, óf
meer kennis te kunnen delen over financieringsmodellen, óf het inkopen van die kennis.
Burgerinitiatieven worden vaak als zoethouder gebruikt bij bezuinigingen waardoor er op papier
alles nog steeds gedaan wordt alleen dan door de inwoner. Als een ambtenaar geld krijgt om
beleid uit te voeren, waarom dan een inwoner niet?
Mensen die maatschappelijk actief willen zijn, doen dat vaak omdat ze de overheid te traag of
niet vinden reageren.
Voor initiatiefnemers zijn gemeenten (bijna) altijd het primaire aanspreekpunt. De regeldruk van
de provincie bedraagt <0,5% en met het experimentenkader kunnen initiatieven indien er
draagvlak is en het passend is in landschap en natuur altijd door PS gefaciliteerd worden.
Harde regelgeving betreft alleen bescherming grondwaterwinning en Europese regelgevingwaar
provincie het bevoegd gezag voor is (N2000, Archeologie) waarbij de provincie altijd zoekt naar
ruimte om initiatieven mogelijk te maken, maar gehouden is aan juridische kaders en
jurisprudentie waarbij ze zowel gemeenten als initiatiefnemers moet 'beschermen' tegen het
vaststellen van plannen die door derden bij de raad van state met recht bestreden kunnen worden
(waardoor alle inspanningen en financiele inzet voor niets zijn uitgevoerd). Gemeenten en
provincie moeten ook waken voor speculanten die Nederland afstruinen om zogenaamd
duurzame of megalomane plannen uit te voeren met als oogmerk om na een aanvankelijke mooie
weerspiegeling van zaken het te laten mislukken om schadeclaims in te kunnen dienenbij het
bevoegd gezag. En het waken voor criminelen die gebiedsontwikkelingen of panden willen
ontwikkelen t.b.v. witwassen. De wereld is vaak een stuk ingewikkelder dan veel burgers en
krantenlezers (kunnen) beseffen.
Wat ook belangrijk is, is dat de provincie veel doelgerichter op zoek gaat naar mensen die te
maken hebben met de impact provinciaal beleid, en hen daarna - binnen vooraf afgesproken
spelregels - echte invloed geeft. Dat impliceert trouwens meteen dat de provincie moet leren te
luisteren naar inwoners/participanten in plaats van participatie te zien als een soort toets op
plannen die in het provinciehuis zijn bedacht. Open mind en durven loslaten zijn toverwoorden
voor succesvolle participatie.
het is aan de initiatiefnemers zich te laten ontplooien. Een initiatief kan ook niet in het provinciaal
belang zijn.
Belangrijkste is dat elke overheid en de provincie niet het minst, al snel een onneembare
vesting lijkt. Initiatiefnemers moeten zeer volhardend zijn. De provincie is al lang kampioen in
procedures en spelregels. Die helpen initiatiefnemers niet. Wel de overheid zelf om met
initiatieven om te gaan. Wat belangrijker is, is het in contact brengen met andere
initiatiefnemers en vooral zorgen (als je serieus wil dat initiatieven kans van slagen hebben) dat
er een contactpersoon is die intern pleitbezorger mag zijn en schakelt met andere overheden
om drempels te slechten. Met Dijk van een idee hebben we enige ervaring opgedaan en zowel
initiatiefnemers als pleitbezorger hebben de nodige klappen te verduren gehad.
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Ook hiervoor geldt: laat het zoveel mogelijk bij de gemeenten. Als provincie kan je ondersteunen,
faciliteren, aandacht geven, maar het wordt er voor inwoners niet duidelijker op als zij én via de
gemeente én via de provincie een loket moeten benaderen met verschillende regels etc., etc.
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om Provinciale Staten te verbeteren.
PS
Coalitie discipline is nog steeds sterk aanwezig binnen Flevoland. Voorstellen van GS moeten
er komen. Er is teweinig dialoog tussen Coalitie en oppositie. Teveel vooringenomen standpunten
over mensen en inhoud
Ook hier vraagstelling niet goed. Er wordt dus van uit gegaan dat verbetering nodig is. Wie zegt
dat en waar is het op gebaseerd? Als we deze vraag aan inwoners stellen, veronderstellen we
dat zij iets weten van het functioneren van PS. Ik denk niet dat ze daar iets van weten.
GS
Statenleden komen onvoldoende toe aan het contact met de inwoners van Flevoland. Het is
ook belangrijk om meer de dialoog te voeren met elkaar. De relatie is nu te veel gericht op politieke
statements en stokpaardjes. De uitdagingen van de toekomst vragen om een echt gesprek en
lange termijn visie. Door meer vanuit waarden het gesprek te voeren, tijd te nemen om de
provincie in te gaan kan dit verbeteren.
Ambtenaren
De uitdagingen van de komende decennia vragen om een andere rol van GS, PS en ambtenaren.
Er zal op inhoud, proces en samenwerking een fundamentele heroriëntatie moeten komen. En
daar kun je nog heel veel in kiezen, op alle drie de niveaus, maar de verkenning moet beginnen.
Provinciale Staten heeft vaak een achterstand in kennis. Dat heeft als risico dat geluiden van
externe partijen (met name van de 'harde schreeuwers') als waar worden aangenomen. De
nuances verdwijnen al gauw uit beeld. Ik zou er voorstander voor zijn dat het makkelijker wordt
voor partijen om bij de ambtelijke organisatie navraag te doen over feitelijke situaties. Erontstaat
de laatste jaren steeds meer een sfeer van wantrouwen, met uitgebreide vragen aan het college.
Meer dialoog zou welkom zijn.
Een verbetering zou er voor mij zijn als statenleden goed weten wat hun basistaken zijn en de
werkwijzen van het openbaar bestuur begrijpen en als vervolg stap hier hun eigen positie in te
claimen als individueel statenlid (welke rol past het beste bij je) en als staten in geheel (wat voor
soort staten willen we zijn).
Fracties missen volgens mij eigen professionele ondersteuning. De griffie doet haar best, maar
eigen fractieondersteuning zou erg helpen.
De discussies die ik tot nu toe heb meegemaakt in de Provinciale Staten gaven mij de indruk
dat de Staten niet altijd begrijpen waarover het gaat. En daarom gaat de discussie vaak over
het proces, terwijl er een inhoudelijk oordeel van ze wordt gevraagd. Ook valt mij op dat discussie
niet gaan over hoofdzaken, maar over details en bijzaken. Als buitenstaanders is het daarom niet
aantrekkelijk om naar een debat te kijken.
PS moeten koers bepalen en richting geven. Dat kan in principe zonder stukken, op basis van
gezonde informatie. Er is altijd sprake van gemankeerde info. Het debat moet over de
maatschappelijke opgaven gaan, over de weging van de belangen en niet het uitwisselen van
standpunten. Veel te technisch weinig leefwereld.
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Politiek is de laatste 15 jaar meer het toneel geworden om het bestuur of elkaar zwart te maken
of krantenkoppenvliegen af te vangen. Staten (oppositie) is steeds slechter in staat door de
versnippering in allerlei bijna niet van elkaar te onderscheiden fracties om een
gemeenschappelijk beeld neer te zetten op basis waarvan een duidelijke wens voor
koersverandering wordt gearticuleerd. Er zijn zoveel partijen dat de inhoudelijke inbreng tot
losse flodders verwordt en gedeputeerden alleen uitleg geven van hun beleidsterrein in plaats
van in een verrijkend gesprek met de staten (cie) terecht te komen. Statencommissies starten
bijna wekelijks met een half uur of uur durende discussie over procedures met elkaar. Ambtelijke
ondersteuning blijft nog wel zitten maar burgers indien al aanwezig haken al lang af. Procedure
geneuzel moet in aparte commissie besproken worden en spreektijd op basis van grootte fractie
moet regulerend werken zodat er meer politiek inhoudelijk gesprek komt. Op kennis van dossiers
zullen statenleden zelden een interessante opmerking maken voor de organisatie, het gaat juist
om de grote lijn en koers waarop PS kan bijsturen en extra aandacht voor een thema of proces
kan vragen. Dat komt nu niet meer uit de verf.
Bij de laatste vraag over een fundamenteel andere rol van PS heb ik neutraal geantwoord, omdat
PS nu eenmaal een rol hebben die voortvloeit uit het staatsrecht. Praten over een andere
rol, gaat heel lang duren met een ongewisse uitkomst. Je kan dat ook niet zien zonder het ook te
hebben over het gehele staatsbestel.
De vergaderingen van Provinciale Staten zouden meer focus moeten hebben op wat ze nu
gezamenlijk willen ipv dat iedere partij opnoemt wat hij vindt en dat er vervolgens niet actief
gezocht wordt naar de 'grootste gemene deler'. het leidt nu tot lange vergaderingen met volgens
mij maar weinig rendement.
Veel van wat er moet gebeuren in de komende jaren, moet worden bereikt via netwerken. Dat
vraagt een fundamenteel andere taakopvatting en rolneming door PS. Hoe kunnen PS
netwerkend sturen? Wat betekent dat voor de relatie met GS? Wat voor de relatie met bv
gemeenteraden en waterschapsbestuur?
Ik mis de samenwerking tussen griffie en ambtenaren. Griffie ondersteunt/vertegenwoordigt PS
maar dat kan samenwerking (door een extra schijf) soms ook bemoeilijken. Als de samenwerking
goed verloopt is de samenwerking van ambtenaren / GS ook beter. Dat kan het functioneren van
alle gremia verbeteren
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om het college van Gedeputeerde Staten te verbeteren.
PS
Het college zou meer moeten praten met andere partijen. Nu zitten college leden bij fractie
vergaderingen van eigen partij. Dit is de doodsteek van dualisme. Met gefragmenteerde oppositie
is er geen dialoog meer mogelijk. Er wordt vanuit machtspositie bestuurd en niet vanuit de
bredere samenhang van provinciale staten
Zelfde opmerking als bij vorige vraag.
Ambtenaren
Op alle punten dient er ontwikkeld te worden, niet als doel, maar om in een veranderde
samenleving steeds relevant te blijven. Maar als ik 1 punt mag noemen: "Weg met het sturen op
basis van de portefeuilles, op weg naar integrale opgavensturing." De huidige manier van werken
is te gesegmenteerd. Het stimuleert, compromissen, uitruil, hokjes denken en mogelijk zelfs
polarisering (ook tov PS). Terwijl de praktijk van Flevoland, richting, koers en keuzes vraagt. Wat
is het eerlijke verhaal? Opgavensturing kan helpen een meer solide en geïntegreerde manier van
werken vanuit GS in samenwerking met PS en lokale besturen uit te zetten. Want als iets de
toekomst zal definiëren is dat je het bijzonder slecht kan plannen. Danis beleid belangrijk maar
de manier waarop je met invliegers en onverwachte plotwendingen omgaat, en daar aan de
voorkant met elkaar een strategie in bepaald, nog veel belangrijker.
Op zich ben ik wel tevreden over functioneren van GS. Aandachtspunt wat mij betreft is vooral:
hoe zorg je dat collegeleden ook integraal blijven werken, en goede afweging maken tussen
scoren op de eigen portefeuille tov wat is meest belangrijk voor de provincie? Ook is
aandachtspunt: behapbaar houden van de werkdruk in de organisatie. Ambities zijn hoog, maar
dat vraagt ook om keuzes te maken. Niet alles kan tegelijk.
Voor het college is een verbetering mogelijk in de manier waarop ze politiek ondersteund worden
in de procedures. Ambtenaren weten vaak wel inhoudelijk goed te ondersteunen maar zodra het
naar de politiek gebracht moet worden zou de ondersteuning beter kunnen.
De provincie Flevoland zou naar mijn mening meer moeten werken aan het opbouwen van een
aantrekkelijk imago. En meer doen om zichtbaar te zijn. Nu spreken we nog te weinig tot de
verbeelding. Een goede marketing of branding campagne zou hierbij kunnen helpen.
GS als Dagelijks bestuur moeten voor uitvoering van beleid zorgen. Politieke drijfveren moeten
zij in de praktijk brengen. Het management heeft vaak ongeschreven eigen ambities en kunnen
als vierde nacht hindermacht zijn. Ambtenaren horen als civil servants dienstbaar te zijn aan de
samenleving, het algemeen belang afwegende tegen andere belangen. Ambtenaren zijn
constante factor van de overheid.
Zie toelichting bij de vorige vraag over rol PS. Nog wel een toevoeging: het college van GS zou
wel serieus, samen met PS, kunnen kijken naar hoe ze hun werk structureren. De huidige
indeling in portefeuilles is best belegen. Je zou ook kunnen zeggen: we maken
gebiedsportefeuilles. Of we formuleren voor iedere gedeputeerde een opdracht waarin staat op
welke wijze hij/zij gaat bijdragen aan welzijn en/of welvaart van de inwoners van Flevoland.
Voor GS geldt ook dat sturen in netwerken andere vaardigheden en afspraken vraagt. Ook de rol
met PS moet GS anders inrichten.
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om de ambtelijke organisatie te verbeteren.
PS
Zelfde opmerking als bij vorige vraag. Wie heeft er zicht op dit functioneren? Een zeer beperkte
groep. Een ieder die daar niet toe behoort, moet deze vragen niet krijgen, want dan krijg je
algemene antwoorden, zoals ik die nu ook gegeven heb.
GS
Goed ambtelijke organisatie, dus verbeteren is niet echt nodig.
Ambtenaren
Ook ambtelijk zal sturen op opgaven en anticiperen op het onverwachte het nodige vragen van
de ambtenaren. De provincie kan zeker stappen maken en zal de dominantie van de
afdelingsstructuur in het dagelijks werk moeten laten afnemen om opgavensturing echt waar te
kunnen maken.
Ambtelijke organisatie piept en kraakt (op plekken). Er wordt vaak nog te sectoraal gedacht en
gewerkt, om dat te doorbreken is tijd en ruimte nodig om meer externe contacten te kunnen
onderhouden en ook onderling op dossiers te verdiepen. Management is vaak sterk gericht op
het 'tevreden houden' van de gedeputeerde. Wat meer weerwoord zou wellicht kunnen
voorkomen dat elke ideetje ook tot opdracht aan de organisatie gaat leiden.
Vaak zie je dat ambtenaren vanuit de inhoud hun werk doen en dat het feit dat er in een politiek
- bestuurlijke omgeving gewerkt wordt als een bijkomstigheid wordt ervaren. Hier zou meer
aandacht voor moeten zijn ook in het management. Ik denk dat er ook voor ambtenaren een taak
ligt om extern gericht te zijn maar dit moet geen vervanger worden voor de
volksvertegenwoordiging.
Het zou goed zijn als er naast een inhoudelijke focus meer aandacht komt voor de manier waarop
we Flevoland als aantrekkelijk gebied kunnen neerzetten. Een goede marketing of branding
campagne zou daarbij zeer welkom zijn.
Kwaliteit en effectief handelen worden bepaald door genoemde elementen.
Ik vind de externe gerichtheid echt het allerbelangrijkte. De medewerkers van de provincie hebben
vooral contacten met andere organisaties, maar nauwelijks met inwoners die te maken hebben
met de effecten van provinciaal beleid. Eigenlijk vind ik dat iedere provinciemedewerker tenminste
een paar uur per week buiten het provinciehuis contact moet hebben met mensen voor wie de
provincie beleid maakt (en dus niet met intermediairen). Er zal een wereld open gaan voor de
provinciemedewerkers! De vraag over politiek-bestuurlijke gevoeligheid is niet goed te
beantwoorden, want een deel heeft dat juist wel nodig, maar voor een ander deel is dat helemaal
niet zo belangrijk. Basiskennis van het staatsbestel volstaat dan.
Ambtenaren moeten zich andere vaardigheden eigen maken.
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Hieronder kunt u uw antwoord toelichten, of nog andere suggesties geven
om de provinciale communicatie te verbeteren.
Inwoners
Zie het als een bestuurs laag die alleen maar geld kost En die gedeputerden een leuk bij
baantje dat flink wat geld in het laatje brengt je hoort en ziet er verder niks van zou bijna zeggen
afschaffen die hap een geld kostende organisatie wat nergens toe dient het over de balk gooien
van anders mans geld bengt niks op kost alleen maar
Laat je zien, horen, vinden
Om eerlijk te zijn kan ik me alleen herinneren dat ik af en toe een vreselijk volle pagina in de
Flevopost zie van de provincie. Dat nodigt helemaal niet uit om te lezen.
Weet je als provinciaal bestuur werkelijk wat er in Flevoland speelt? De diversiteit in de zes
gemeenten is namelijk best groot.
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur. De provincie hecht waarde aan
opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze
passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie
hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
In deze tijd van woordvoerders in Den Haag vraag ik me af hoeveel communicatie medewekers
de provincie heeft. Glad strijken wat een hobbel is doen we met shovels of bulldozers en niet
zoete koekjes bakkers.
Mensen die beslissen moeten niet te veel afstand hebben. Ook vriendjespolitiek moet
uitgebannen worden.
Provincie bestuur moet ook een vorm van deskundigheid, ervaring en levenswijsheid bevatten.
Dat is niks voor jongeren onder de 40.
Dit zijn belangrijke punten. Waarbij wel de kanttekening dat er ook echt variatie is in
communicatiekanalen. Ik zal zelf bijvoorbeeld nooit Facebook gebruiken en vind het zeer
onprettig als ik dan ontdek dat dingen uitsluitend via dat sociale medium kunnen plaatsvinden.
Ook het laatste punt van een actieve, open luisterende houding is een essentieel punt. Het lijkt er
soms op, niet specifiek voor de provincie, dat men voor de vorm burgers om meningen
vraagt, maar duidelijk is dat achter de schermen allang geregeld is wat er daadwerkelijk gaat
gebeuren. 'Burgerparticipatie' wordt dan meer een argument om mee te schermen, in plaats van
dit te zien als een gigantische denktank waar ook heel veel intelligente, vakkundige mensen
hun inbreng willen geven.
De opvang en support aan minder valide schiet hier te kort. Bezuiniging zonder empathie maakt
het niet eenvoudiger om iets geregeld te krijgen.
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Er mag meer geld naar de website en naar provinciale kranten. Landelijke partijen die de provincie
willen afbreken mogen nooit gedeputeerden leveren. De handschoenen mogen wel uit in de
politiek. Ambtelijk wordt er hier en daar goed werk gedaan. Dat mag best voor het voetlicht
gebracht worden. Als de provincie het lef heeft om de politieke confrontatie te zoeken, kan het
best wel leuk worden. Men neme de Friese provinciepolitiek maar als voorbeeld. Een krachtige
regionale zender en een krachtige identiteitsstrategie kunnen de provincie veel opleveren. Maar
dat is wat anders dan bevriende marketingbureautjes geld toestoppen met vage opdrachten.
Als je het niet zelf kan, kan een ander het ook niet. Als je het niet kan zonder computers, lukt
het je ook niet digitaal.
Mijn toelichting bij de 2 andere vragen geeft genoeg stof wat hier ook bij kan.
Hier stond een opmerking over de gemeente Emmeloord. De provincie hecht waarde aan
opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze
passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie
hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.

en niet alleen praatgroepjes waar niet naar geluisterd word, de ambtenaren en
statenleden hebben geen idee wat er speeld
Geef periodiek huis aan huis de “krant van de provincie “ uit.
Publicatie in De Flevopost (voor zolang het nog duurt)
eerder de zaken aangeven en onder de aandacht brengen
vooral meer persoonlijke contacten!
Wederom veel mooie praten vullen geen gaatjes
Een speciale site voor iedereen voor klachten zo ook om te klagen?!,,
Zie ook hier mijn eerdere opmerking. Fijn dat ik kan meepraten, maar wat levert dat op? Word ik
wel serieus genomen? Wordt mijn bijdrage op waarde geschat? Is men bereid ook echt naar mijn
argumenten te luisteren, of is het vooral een vorm om aan de burger te laten zien; kijk eens hoe
wij jullie laten participeren. Wel vragen maar niet luisteren is volgens mij de belangrijkste reden
van het breed gedragen cynisme van het huidige electoraat.
Bovenstaande alles ingevuld als heel belangrijk, al realiseer ik mij dat Lelystad door zijn
diversiteiten zich ook soms moeilijk laat zien. Ik persoonlijk zal altijd proberen om mee te doen
aan bijv. initiatieven, enquetes etc.. maar zeg ik erbij door mijn onregelmatige werk kom ik er
ook niet altijd aan toe. En dat geldt mogelijk ook voor vele anderen.
Niet alleen inspraak organiseren en luisteren maar er ook wat mee doen!!! Inwoners het gevoel
geven dat er wat met de ideeën en de inbreng gedaan word. Bewijzen dat het individuele inwoner
belangrijk is. Dat er niet alleen geluisterd word naar het economisch belang of naar belangen
groepen, organisaties en mensen die z.g. groepen inwoners vertegenwoordigen. Het individu
word ondergesneeuwd door al die organisaties.
Na het beantwoorden van een aantal vragen kom ik er geleidelijk aan achter dat ik veel meer van
mijn Gemeentelijke Overheid weet dan Provinciaal. Dat... terwijl ik denk vel intense te hebben in
politiek. vraag mij af hoe komt dit?
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Al eerder aangegeven. Het is niet duidelijk genoeg wat het beleid is en hoe dat wordt uitgevoerd.
Er worden het en der wel enquêtes via verschillende media geplaatst waaraan geparticipeerd kan
worden maar dat is 1 niet voldoende en 2 er klopt weinig van de uitkomst. Als voorbeeld; Via
een panel worden er vragen gesteld omtrent de fietspaden in en om Lelystad. Er wordt gevraagd
naar bewegwijziging, onderhoudt, hoeveelheid, bereikbaarheid, veiligheid etc. Hier is in mijn
omgeving met meerdere participanten aan deze enquête over gesproken. Er waren diverse
kritische vragen en punten die zijn aangegeven in deze enquête door deze burgers. Vervolgens
wordt de uitslag van deze enquête gepubliceerd in de Flevopost en wat schets onze verbazing.
De Leliestedeling is uitermate tevreden. Geen kritische nooit was er te vinden. Dit draagt niet bij
aan het vertrouwen dat er daadwerkelijk geluisterd wordt naar de mening van de burgers.

Ik weet op dit moment niet wat PS doet en waar ik daar info over kan vinden. Naar mijn mening
moet ik dan vooral gaan zoeken, dus halen terwijl de provincie veel meer zou moeten brengen.
Pro-actief zijn dus.
Vele mallen klachten ingediend over geluidshinder en stankoverlast. Je hoort er eigenlijk nooit
meer iets over. Problemen met Windplan Groen (en Blauw) genegeerd door alle 3 de overheden
en bewoners staan in de kou.
Het grootste deel van het werk van de provincie is onzichtbaar. Hierdoor wordt niet duidelijk,
hoe het de inwoners raakt en/of hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen
het is niet alleen digitaal, er zijn ook mensen die niet zo digitaal zijn. Ga de straat op, contact en
niet op afstand.
Zie vorige antwoord
Ook hier weer: burgers zijn vaak niet goed op de hoogte van waar de provincie over gaat en
hoe de provincie samenwerkt met gemeenten en rijksoverheid.
Informatie verzámelen is één ding. Er ook iets mee doen een tweede . .
Zelfde als hiervoor. En ik vind zowel gedeputeerde staten als provinciale staten vrij onzichtbaar.
Provinciale staten en zijn ambtenaren werken vanuit een ivoren toren.
Ik merk dat ik op veel vragen"weet ik niet" moet antwoorden, omdat ik echt geen idee heb wat
de Provincie allemaal doet en hoe wij burgers daarbij betrokken worden. En ik ben best een
geinteresseerde burger, zit in diverse panels van de gemeente Almere, lees de nieuwsbrieven,
de lokale krant, etc. Er moet dus duidelijjk veel meer gecommuniceerd worden de de provincie
als je draagvlak en betrokkenheid wilt vinden bij de burger. En niet alleen als er verkiezingen
naderen!
Verbetering van de communicatie niet laten verlopen via de media. In het huidig digitaal tijdperk
kan één op één communicatie via digid geregeld worden.
De provincie lijkt verder weg dan Den Haag. Geen idee waarmee "ze" bezig zijn. Communicatie
naar de bewoners is nihil, of on interessant voor de media want nergens berichten over te vinden.
op vorige pagina kon je geen toelichting geven. Maar omdat provincie (ambtenaren) hun/haar
werk onzichtbaar doen voor de burger, kun je natuurlijk geen oordeel vellen.
Er worden weleens besluiten genomen, waarvan je niet weet waarom dit nodig is. Gemeenten
worden steeds meer samengevoegd in het land voor meer efficientie, maar in Flevoland probeert
men zaken op te splitsen, dat is onbegrijpelijk. En hoe weet je als bevolking welke besluiten voor
liggen?
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Meningen ophalen,is darvergelijkbaat met het rest vuil?
Meningen ophalen is een begin van een proces, daar iets mee doen en daarover communiceren
mis ik in deze vragen. Een actieve open luisterende houding van Statenleden, collegeleden en
ambtenaren zou er gewoon moeten zijn, probeer een beeld te krijgen van de echte wereld
Heb ik al eerder gedaan.
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur. De provincie hecht waarde aan
opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze
passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie
hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
een aansprekend kader maken voor in de plaatselijke krant b.v. Gemeentelijk Nieuws is saai,
spreekt niet aan, en wordt snel overgeslagen
Meer informatie bekend maken in lokale kranten.
Feitelijk is, gezien het aantal inwoners, Flevoland niet meer dan een grote stad met buitenwijken,
dus moet het denken en doen niet te 'groots' zijn
zichtbaar zijn
Een gemeente staat als het goed is dichter bij haar inwoners de provincie is in dat opzicht qua
profilering in mijn optiek een treetje lager in de vraag stelling komt het ook naar voren de provincie
is een soort gemeente maar dan voor de provincie dat zegt wel iets over eenprovincie?
Duidelijke afspraken over welk communicatiekanaal wordt gebruikt zijn belangrijk.
Ik herhaal, ik vind de provincie een anonieme club, die niets toevoegen, ouderwets, achterhaald.
Beter is dichter bij de burgers staan door infiltreren in de gemeentes, die onderling orde op zaken
kunnen stellen en ambtenarenapparaat kunnen inzetten. Korte lijnen, dichter bij de burger. Wel
belangrijk dat een groep bestaande uit diverse ervaringsdeskundigen meedenken over zaken
zoals waterhuishouding, natuur e.d.
Men zou er niet voor hun zelf zitten maar de wensen van de uutslagen van de bevolking
respecteren en uitvoeren. En zeker geen partijen uitsluiten, dat is zeer ondemocraties.
Gebruik de krant! Ik zit niet op sociale media en heb geen idee hoe ik dus aan informatie kan
komen.
Maak meer gebruik van lokale media als FlevoPost. Nu we die nog hebben, moeten die koesteren
en steunen
Ik weet heel weinig van wat de provincie doet. Laat de communicatie via interessegebieden lopen
on keuzemogelijkheden van nieuwsbrieven aanbieden.
De beste communicatie is het inleven in de belevingswereld van die ander. En daarop duidelijke
antwoorden geven. Ook als iets niet kan met onderbouwing. Ook feedforward en faciliteren is
uitermate wenselijk.
Ook hier geldt: omdat ik niet weet wat de provincie al dan niet doet, kan ik niet oordelen over
wat er beter kan.
Dmv deze enquete zie ik een opwaartse lijn, ga zo door.
Meer in de media communiceren, zal veel onkunde, bij de burgers kunnen wegnemen
Doe méér met de kranten
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Ik heb geen idee wat er in de provincie gaande is.
Het is niet "duidelijker maken hoe besluiten worden genomen". Ik denk dat het belangrijker is
dat duidelijk gemaakt wordt wat de aanleiding is om zaken vast te leggen in wetten en regels.
Dus een duidelijk kader te creëren waarbinnen die wetten en regels van toepassing zijn.
Meepraten over provinciebeleid. Wordt dan alleen de reagerende burger gehoord? Hoe
waardeert u de zwijgende meerderheid die niet zo nodig verandering wil. Of die mensen die even
wat anders aan hun hoofd hebben. In mijn beleving heeft sociale media afgedaan. Een goede
website met feiten en thema's die binnen de provincie van belang zijn. Feedback vragen is een
uiterst irritant. Actieve open luisterende houding. De meeste gemeenteambtenaren in Almere
wonen buiten de provincie. Het enige wat ze van Almere zien is het stukje tussen station en
stadhuis. Als u daar enige verbetering in wilt krijgen moet u beginnen met het werven van
personeel dat binnen de gemeente/provincie woont of daartoe verhuist.
Een krantje dat regelmatig verschijnt met wat de provincie aan het doen is en wat ze willen weten
zou helpen. Zo betrek je ook de ouderen meer.
Er wordt TEVEEL gepraat, TEVEEL beloofd, en TE WEINIG daadwerkelijk GELUISTERD.
Niet alleen een open, luisternde houding tonen, maar ook ACTIEF wat doen met de input, en
feedback geven !
Moeilijk te bepalen. Geef als provincie duidelijk aan de invloed van PS op het leven van inwoners
De provincies zijn voor burgers ongrijpbaar, onbegrijpelijk, onzichtbaar maar dwingend aanwezig.
Het doel en de functie van een provincie is volstrekt onduidelijk en vind alleen bestaansrecht
omdat het land historisch in semi onafhankelijke onderdelen is opgedeeld. Vooralsnog is het een
bestuurslaag die er vooral op gericht lijkt zichzelf instand te houden en dat als voornaamste
doelstelling heeft.
Laagdrempeliger moet het worden. Door deze enorme afstand en onbekendheid gaan inwoners
wantrouwen. Je stemt dan wel, maar verder merk je helemaal niets.
Probeer niet buiten de gemeentes om burgerparticipatie op te starten. Maar ZOEK DE
SAMENWERKING MET GEMEENTEN
Het is ontzettend belangrijk dat in dit thema wordt geinvesteerd om burgerparticipatie te vergroten
Ik ben best veel (zeker meer als gemiddeld) met ambtenaren en bestuurders in contact geweest.
Daar heb ik in het verleden geen slechte ervaringen mee gehad. Maar dat is voor een normaal
burger nagenoeg niet mogelijk. Als niet via via een deur wordt geopend is een geslaagd contact
veel te moeilijk.
Provincie is heel machtig. De hele provincie Flevoland bestaat omdat er landbouw nodig was.
Dankzij de boeren is er Flevoland. Jammer dat het totaal vergeten wordt en de boeren weg
moeten voor natuur onzin. Daar is de provincie verantwoordelijk voor
Hoop dat ze eens luisteren
Hier stond een opmerking over Lelystad Airport. De provincie hecht waarde aan opbouwende
en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze passage voldoet
hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie hiervan in onze
communicatiekanalen niet effectief.
Maak duidelijk wat de provincie concreet doet. Dat is nu volstrekt onduidelijk. Behalve veel
geneuzel over het kunstwerk de Tong van Lucifer. Gaat helemaal nergens over. Feitelijk is de
provincie een compleet overbodig bestuursorgaan. Op grote afstand van burgers. Voor praktische
zaken gaan die toch naar de gemeente.
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Deze enquête is een goed vb van actief ophalen
Hier stond een opmerking over de kwaliteit van het bestuur en het ziekenhuis in Lelystad. De
provincie hecht waarde aan opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het
woordgebruik in deze passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij
vinden de publicatie hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
Geef inwoners goede vooraf informatie door middel van krant, bulletin etc. Info avonden.
Let op: kwaliteit is cruciaal. Deze enquête stond ergens onderaan een nieuwsbericht verstopt.
Hoe representatief zijn de resultaten dan?
Voor mij persoonlijk is de Provincie een beetje onzichtbaar. Ik zie weinig in de media waar ze zich
mee bezig houden en waarom. Zou niet kunnen aangeven wat dat zou zijn
Op voor de burger relevante zaken dient de communicatie goed te zijn en moeten Statenleden
en GS ook een serieus luisterend oor hebben.
Het bolwerk van ambtenaren en PS en GS is voor bewoners te ver weg en andersom. Ga meer
de boer op.
MINDER politiek- en bestuurlijke regels, gevoeligheden, haantjesgedrag en onbegrijpelijke taal
voor Jan met de Pet, en MEER werkelijke medemenselijkheid, èchte openheid en bereidheid tot
verandering!
Veel minder digitaal en veel meer menselijke gesprekken en bijeenkomsten!
Je hoort of leest nu heel weinig, dan heb je geen idee wat nu speelt
.
PS
Bewoners staan mijlen ver weg van provincie. Een cultuur die ook gekoesterd wordt, voor vele
zijn oppositie en burgers maar erg lastig.
We weten niet hoe de communicatie nu ervaren wordt en door wie. Zeer sturende vraagstelling.
Ambtenaren
Zou de communicatie steeds afstemmen op wat de vraag en bedoeling is. Het gaat niet altijd
om meer kanalen. Mogelijk dat ook hiervoor geldt dat duidelijkheid (waar altijd provinciale
informatie te vinden is) belangrijk is. Dat aanvulllen met andere kanalen gericht op specifiek
vraagstuk.
Ik herhaal. Hoe belangrijk ook, het is en blijft maatwerk. Telkens zullen vragen Waarom, wat, hoe
en wie beantwoord moeten worden over de mogelijke invloed van burgers. Als Nederland/
Flevoland 1 groot NIMBY landschap wordt dan zijn wij allemaal verliezers. Het gaat om het eerlijke
verhaal. Waar hebben we allemaal, als samenleving corvee, maar waar ligt stuur en regelruimte
nog wel. Dat grote ingrepen niet in jouw achtertuin maar allemaal maar in Noord Oost Groningen
moeten gebeuren is naief. Voorkom valkuilen als structuur. Het gaat niet om het vehikel
'Provincie', het is voor burgers allemaal overheid, 1 overheid, 1 loket graag. Wees eerlijk en
transparant over wat MOET MAG EN KAN Dat trajecten altijd nog aan een democratische toets/
algemeen belang toets onderhevig moeten worden gemaakt. Kortom: Je moet vooral een filosofie
hebben over hoe je dit op de verschillende niveaus doet, ipv dreigen te stikken in instrumenten en
KPI's.

32

Provincie blijft vrij onzichtbaar. Dat hoeft niet erg te zijn (we zijn immers een middenbestuur).
Als we wel zichtbaarder willen zijn dan zal daar ook serieus werk gemaakt moeten worden. Dat
vraagt dan om sterke centrale regie, laat niet elke ambtenaar hierin zelf het wiel uitvinden.
Professionalisering van de communicatie lijkt me dan noodzakelijk
Ik denk dat communicatie vanuit de overheid zou moeten bestaan uit zowel informatie waar
inwoners meer begrip krijgen voor de werkzaamheden van het openbaar bestuur, en dat te
koppelen aan hoe inwoners deze informatie kunnen gebruiken om invloed uit te kunnen oefenen
op onderwerpen die ze belangrijk vinden.
Transparantie, draagvlak en verantwoording horen bij democratie. De overheid moet wel richting
geven en besluiten nemen. Anders loopt de samenleving vast. Besturen op peilingen zoals bij
COVID-19 is ongezond.
Ook hier geldt: niet te snel tevreden zijn met de respons op social media. We leven in een wereld
waar je er pas toe doet als er een K staat achter het aantal views/likes. De provincie is al snel
tevreden met een paar honderd views van een filmpje. En een echte discussie op social media
vindt de provincie best eng. En nog een tip: wees zeer terughoudend met het gebruikvan
bestuurders en politici in de filmpjes. Dat wordt natuurlijk gepusht door henzelf (want goede PR),
maar iedereen met enige argwaan richting politiek zal denken: daar heb je de bobo's weer, gaat
vast niet over mij. Ga op zoek naar mensen die namens de provincie praten en die door de
doelgroep vertrouwd worden.
afstand tot burger en abstractie van werk van de provincie leent zich niet altijd voor meer
participatie of feedback. Er zijn echt onderwerpen waarover maar een beperkte groep mee kan
en wil praten.
communicatie richten op inwoners van Flevoland ipv een podium bieden voor gedeputeerden, zie
bijvoorbeeld website provincie Noord Holland waar communicatie over beleid gecombineerd
wordt door de bewoner, ondernemer centraal te stellen.
De mix is van belang. En de ruimte (tijd, geld, anders denken) om hier invulling aan te geven.
Participatie wordt nu onder communicatie geschaard. Meepraten over beleid en de ruimte
daarvoor geven vraagt ook om een andere manier van werken én houding.
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Hoe kan de democratie in uw provincie volgens u verder worden verbeterd?
Inwoners
Het meer betrekken van inwoners bij voor hun relevante onderwerpen.
stabiel beleid voor eigen provincie.bv niet meer windmolens om dat andere provincies ze niet
willen.
Meer macht bij betrokken burgers, heldere verantwoording afleggen door provincie
Meer duidelijkheid geven wat ze doen
Meer info op sociale media, focusgroepen, vragen om feedback
Meer communiceren met haar inwoners
Informeren en raadplegen
meer inhoudelijke bijeenkomsten organiseren waar burgers bij betrokken kunnen worden, wat
leeft er onder burgers (inventarisatie op onderwerpen c.q. thema's) en daar beleid op ontwikkelen,
maar duidelijk waar de provincie van en voor is. Omgevingsvisie Flevoland ontwikkelen heeft heel
veel geld gekost maar hoeveel burgers waren daar nu echt bij betrokken. Willen burgers wel
zoveel windmolens en zonenergievelden in hun omgeving?
Duidelijker communiceren wat de provincie doet en welke taken er uitgevoerd worden. De
gekozen Statenleden vertegenwoordigen de bevolking, maar zij zouden best wel meer naar
'buiten' mogen treden, zodat er meer inzicht is waarvoor zij zich nu daadwerkelijk inzetten.
MEERDERE DINGEN GOED DUIDELIUK MAKEN
luisteren naar de gewone bewoner
zoals een referendum is genoemd maar dat geeft ook weer problemen. omdat de provincie
bestaat uit verschillende demografische gedeeltes en de recht van de sterkste/ grootste
gemeente moet niet altijd de overhand hebben. ik denk meer de verbinding tussen gemeentes
een mooie taak voor de provincie kan zijn. wat een versterkend effect in de regio kan creeren
de democratie kan versterkt worden door kleine denk tanks (van burgers) uit verschillende
gemeentes die 2 jaarlijks wisselen van samenstelling
Weet ik niet.
Dichter bij de mensen staan
Burgers meer vragen naar ideeën over Provinciale vraagstukken.
laat maar eens horen en zzien wat jullie doen
Actieve communicatie met bewoners
Meer met de inwoners communiceren betrek ze overal in en wees transparant
Veel meer bekendheid geven aan wat de provincie doet, veel meer initiatief tonen om burgers
te betrekken bij wat er speelt, en niet achteraf roepen dat burgers te laat zijn.
Beleid maken mét de inwoners waar het om gaat. En niet voor de inwoners. Datzelfde geldt
voor de samenwerking met de gemeenten. Niet voor de gemeenten besluiten, maar met.
Gekozen commissaris. Meer verantwoording over beleid aan de inwoners. Eventueel een burger
begroting.
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Betere informatievoorziening
Momenteel is het al jaren een zooitje naar mijn mening.
Inwoners meer betrekken
misschien wat beter communicren?
Zie antwoorden.
Maak je bekend! Laat zien wie je bent en wat je doet. Kom uit je gesloten kist
We missen een provinciaal geluid, gedachte zoals provincie Friesland en Groningen. Dagbladen
verliezen terrein, omroep Flevoland is geen verbinder, en persconferenties in Lelystad weinig met
CDA in het bestuur
Door via digid direct mee te kunnen stemmen of praten.
Selecteer de kandidaat-statenleden en leid ze op. Het is een te amateuristisch geheel.
Tijdige informatie. Duidelijk geformuleerd. Duidelijk maken wat de gevolgen kunnen zijn van
bepaalde keuzes en maatregelen. Participatiemogelijkheden via veel kanalen. Daadwerkelijk
openstaan voor inbreng, niet denken dat burgers het allemaal niet zullen snappen. Zie hen
meer als een gigantische denktank van mensen, ook mensen werkzaam in het veld, die zeer
creatieve oplossingen weten aan te dragen, of consequenties aan kunnen kaarten die niet of
onderbelicht zijn.
Meer inzicht in waar u mee bezig bent bijv via de flevonieuws app nieuwsberichten en waar u
zoekt naar afstemming met de burger
Zoals aangegeven uitsluitend mensen die ook wonen zouden moeten kunnen werken bij de
Provincie. Degene die er werken zou evenredig verdeeld uit de diverse gemeenten moeten
komen. Net als diversiteit op gebied van man / vrouw / cultuur / leeftijd / opleiding diverse niveaus.
Op bijvoorbeeld PR en Communicatie werken vaak mensen HBO afgestudeerd. Laat zo'n tekst
eens lezen door iemand met VMBO TL en vraag dan wat ze er nu echt van begrepen hebben.
Betrek ook jongeren erbij door ze op te zoeken op de plekken waar ze wel zijn zoals scholen
Porteum en Aeres. Hou daar een informatie / kennisavonden voor jongeren en hun ouders om ze
actiever te betrekken bij de provincie. Variërend van werken bij de provincie tot wat doet de
provincie en wat kunt u samen doen met de provincie etc.
er zijn nu zoveel digitale mogelijkheden om mensen meer betrokken te laten zijn bij hunomgeving,
ook misschien via eenvoudiger laten vertellen cq verbeelden, wat er precies gaande is en hoe
e.e.a. besloten wordt en door wie
Burgers meer nvloed geven. Niet alleen naar politieke partijen luisteren.
Meer burger initiatieven ondersteunen
Mer aandacht voor iniatiatieven van de burger waarderen en niet tegen houden
Meer interactie. Bijeenkomsten (digitaal) breed verkondigen op social media.
Open, en zichtbaarder.
De coalitie erruit gooien. De partijen die gewonnen hebben als winnaars behandelen. Geen
kiezers uitsluiten omdat de zgn coalitie zn eigen zin wenst voort te zetten ongeacht wat de kiezers
willen.
App ontwikkelen waarin regelmatig de mening van de burgers word gevraagd en waar in de
burgers voorstellen kunnen opgeven
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Andere indeling gemeenten. Twee supergemeenten: Flevopolder en Noordoostpolder. Zie
toelichting hiervoor.
Wil de provincie dat dan echt? Dan eerst maar eens goed de besluiten en keuzes
communiceren. Daarna komt de wens tot inspraak vanzelf op gang.
xxx
Meer in gesprek gaan, met inwoners en betrokkenen
Meer aandacht voor de verkiezingen genereren. Volgens mij leeft het niet echt bij de bevolking.
Referenda
Informatie geven
meer inspraak en minder macht voor de ambtenare
Al beantwoord bij vorige vragen.
TRANSPARANTIE!
Goede communicatie met elkaar
Dat zou ik u niet kunnen vertellen
Meer toezicht houden op de corrupte ambtenaren en gemeenteraadsleden, meestal boeren, die
elkaar allemaal oh zo goed kennen. Ons kent ons, vooral in Emmeloord.
echte burgers in het bestuur en niet de vastgeroeste kliek met ouwe jongens krentebrood die er
nu zit, vriendjes politiek
Luisteren, burgers meenemen in het proces opweg naar besluiten.
Zit in de antwoorden op de vragen.
Meer laten zien wat de invloed is en zichtbaarder in dagelijks leven
Minder afstand tussen politiek en burgers. Luisteren naar mensen die in het werkveld werken
waar de beslissingen over worden genomen. En dan niet alleen naar de managers maar ook naar
de uitvoerenden. Vraag wat zij denken dat er moet gebeuren.
als alles eerder aangemeld word en openbaar gemaakt.....zo dat iedere burger inspraak kan
hebben dus niet alleen de mensen die dicht er boven op zitten
Beter luisteren en samenwerken met bewoners.
Luisteren naar burgers ipv hun eigen plannen en belangen altijd voorop stellen. Beter overleg
en de arrogantie van Statenleden oa een aanpakken.
meer openheid en inspraak
Persoonlijk aanwezig zijn bij zoals ik eerder heb aangegeven dorpsvergaderingen.Zo niet vaker
een vragenlijst ook voor diegene die niet internet wijs is door de brievenbus.Voor de rest wonen
wij in dun bevolkt gebied wat eenzaamheid geeft vooral nu.Gewoon eens bellen voor de echte
oudere onder ons.Ach… met iets klein gebaar kan zo groots ontvangen worden.Een soort van
opkikker wees creatief!
Duidelijker, vaker en zoals eerder gezegd onze inwoners duidelijk maken waar de Provincie en
waar de gemeente over gaat.
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Een betere differentiatie tussen wat wel en niet belangrijk is voor burgers, van landelijk niveau tot
op lokaal niveau. Eigenlijk zou het mooi zijn als er één centraal punt is; ik vraag me namelijk af of
het nodig is om te weten of iets op lokaal, provinciaal of landelijk niveau speelt, het gaat er meer
om wat de invloed van welke maatregel dan ook voor mij is.
misschien door contact op te nemen met de mensen die reageren.Dan voel je je gehoord!!!!
Ik weet dat echt niet goed. Maar dat heeft u al uit mijn opmerkingen kunnen opmaken. 'De
provincie' is een vaag begrip, denk ik. Het is al lastig genoeg de gemeentepolitiek te volgen en
wie heeft er dan voldoende kennis en energie om ook de provincie nog eens te volgen. Vraag
een gemiddelde burger wat de provincie zo allemaal doet en de gemiddelde burger (waaronder
ik mijzelf graag reken) weet dat echt niet goed. Misschien dat daar meer voorlichting over zou
kunnen worden gegeven, maar ook hier geldt; 'wat is belangrijk?'. Krijgt die provincie wel
voldoende aandacht, als ook de gemeente en 070 zich willen profileren? Sneeuwt die informatie
niet onder, of laten de andere spelers dat misschien zelfs bewust gebeuren? Kan de burger de
provincie serieus nemen als 070 de provincie niet serieus neemt?
Door iedereen mee te laten denken en mee te laten doen. Meer betrokkenheid opeisen bijv.
Meer zichtbaarheid van de provincie en het beleid. Actiever uitdragen van beleid en betrekken
van bewoners.
Meer informatie
meer communicatie en communicatiekanalen en ruimte voor inbreng. leg uit wat je doet,
waarom en hoe besluiten tot stand komen
Dat is in mijn vorige antwoorden wel duidelijk.
Ik heb geen idee
Blijkbaar moet ik meer ‘aangewakkerd’ worden om meer interesse te krijgen in Provinciale
politiek?
Betere communicatie vanuit de Provincie naar de burgers.
Meer inspraak mogelijkheden bieden
Veel meer verantwoording afleggen
informatie/communicatie, ga de boer op - zoek contact met de inwoners
Duidelijkere communicatie en daadwerkelijk mogelijkheid tot inbreng van de burger. Op dit
moment kan ik niet anders zeggen dan dat deze belofte een wassen neus is.
zoals eerder aangegeven: klankbord groepen
Pro-actieve communicatie!
Ik weet niet goed hoe de provincie nu werkt dus kan ik hierop geen juist antwoord geven.
Vaker bij voorgenomen besluiten, dan wel aan het begin van een proces, het onderwerpmelden
via diverse gremia en vragen of er zaken vergeten zijn, verkeerd ingeschat worden, alle
betrokkenen geraadpleegd zijn, welke invloed er nog kan zijn van 'buitenaf'.
Meer de wijk, dorp en stad in.. weet wat er leeft..
Duidelijker maken, welke activiteit door welke instantie wordt uitgevoerd én welke invloed je als
inwoner kunt uitoefenen.
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Door duidlijk en open te comuniseren. En daarmee niet te wachten tot de zaken nite meer
terugedraaid of bijgesteld kunnen worden.
Beter luisteren naar de inwoners!!
Openheid naar de burgers. Inzicht geven in de werkzaamheden van de ambtenaren
Niet alles vanuit achter je bureau te beslissen, spreek de mensen aan in de praktijk en niet op
kantoor volgens de regeltjes ,dan kom je nooit verder en kweek je onrust.
Er is volgens mij veel winst te behalen in communicatie naar burgers. Volgens mij is het
provinciebestuur in Flevoland best toegankelijk vergeleken met andere provinciebesturen. Alleen
als te weinig mensen hier vanaf weten, levert dat gemiste kansen op.
Begin niet aan referenda, tenzij de beschrijving van de problematiek op de achterkant van een
ansichtkaart past.
Geen idee nog.
Dit jaar (op 1 januari 2021) bestaat de provincie Flevoland 35 jaar. Wordt daar nog iets aan
gedaan op het gebied van erbij stil staan en een overzicht van wat er die tijd allemaal is gebeurd?
Bindende referenda invoeren! Een selectie mensen kiezen die vervolgens een aantal jaren van
alles mogen beslissen inzake materie waarin ze lang niet altijd grondig thuis zijn of zelfs weinig
affiniteit mee hebben is een archaïsch instituut. Daarnaast zijn deze beleidsmakers ook nog eens
niet hoofdelijk aansprakelijk voor hun acties.
zou ik niet weten
Grotere zichtbaarheid van Provinciale Staten en Gedeputeerden zou goed zijn. En meer zicht
op wat de provincie doet. Nu is de provincie alleen in het nieuws over de Tong van Lucifer of de
Oostvaardersplassen.
De Flevolandse bevolking vanaf het begin van de plannen betrekken bij de besluitvorming.
Beter luistern naar de Flevolandse bevolking. Het is geen eigen belang, maar een algemeen
belang
Meer duidelijk maken wat de provincie doet en/of heeft gedaan.
Ik zou willen weten, waar de provincie binnenkort besluiten over moet nemen.
wat ik toch wel het gevoel krijg is, dat de bewoners mogen meepraten, er wordt naar hun
geluisterd, maar dan toch volgens hun eigen inzichten aan de gang gaan. dus geluisterd ja, maar
er wordt volgens mij te weinig mee gedaan
Is denk ik al voorbij gekomen. Mensen meer/beter informeren over belangrijke beslissingen die
er genomen moet worden en ze hierbij betrekken door mogelijkheden te geven om hun
mening/ideeën naar voren te brengen. En ook wat doen daarmee want inspraak is leuk, maar
als de besluiten eigenlijk al door jullie genomen zijn van tevoren, dan is die inspraak alleen voor
de bühne.
Veiligheid. Meer controller op straat
Meer inwoners betrekken bij beslissingen en niet alles aan onze ambtenaren en bestuurders
overlaten en als de mensen het er niet mee eens dan ook niet altijd doordrammen
Actief de inwoners betrekken.
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Mening van inwoners direct laten meewegen in de besluitvorming, waarmogelijk. Moet wel
praktisch blijven met de huidige wet en regelgeving.
Beter naar de inwoners luisteren. Provincie is net Den Haag , kamertje politiek. En ambtenaren
die totaal niet verstand van zaken hebben. Vriendjes doorschuiven in bestuurlijke banen . En
makkelijk geld uitgeven, omdat het niet van hun is .
Ga communiceren met je bewoners. Stap ook eens uit Lelijkstad en Almere naar de kleine
gemeenschappen.
Burgers meer betrokken maken en beter informeren, als mensen interesse hebben zoeken ze
de antwoorden vaak zelf wel, maar heel vaak hebben mensen geen idee over wat de Provinciale
democratie betekent of hoe daar bij betrokken te zijn, pas als er beslissingen zijn genomen
beginnen mensen te klagen. Dus denk ik dat mensen toch beter geïnformeerd moeten worden
en misschien ook eenvoudiger
Transparant zijn
Zoals ik al eerder aangaf in de vragenlijst.
Communicatie, helder,kort duidelijk..
Provincie moet zich beter promoten en ook promoten hoe ze input van burgers willen
Om enkele keren op de markt politici te laten meelopen om e.v.t. vragen over beleid te kunnen
stellen.
Zoals eerder aangegeven, duidelijk tijdig communiceren als men afwijkt van de mening/wens van
de inwoners en daarbij de gemotiveerde reden aangeven.
Door meer persberichten of de nieuwsbrief of eens een bijeenkomst over belangrijke zaken, waar
burgers bij betrokken worden.
Meer inspraak van de flevolanders, meer openheid over de beslissingen die genomen worden ,
duidelijker late weten wanneer er openbare vergaderingen zijn
verbeteren van de zichtbaarheid, duidelijke aanspreekpunten. Loket voor mensen die niet
gehoord worden. Niet braaf overheidsbeleid uitvoeren, Flevoland is niet een afvoerputje van
Nederland
Geen mening
Door burgers meer te betrekken in wat julllie doen en de politiek aantrekkelijker te maken zodat
meer mensen begrijpen waarom en hoe sommige besluiten genomen worden
ik zou het zelf zo niet weten.
Verder ben ik van mening dat er - gezien de ontwikkelingen van verscheidene fietssloten - er de
noodzaak is daar met een vervoersplan op in te spelen.
Door beter te luisteren naar de inwoners9
Luisteren naar wat er speelt binnen de provincie en daarmee aan de slag gaan. Uitleg geven
e.d. Over bepaalde zaken
Lijkt me wel goed, we kiezen de leden.
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Vaak is er een pagina in de regiokrant over politieke besluitvorming. Hierin vaak alleen besluiten.
Waar is de inspraak? De meesten hebben tegen hele grote windmolens gestemd en toch komen
ze er. Echt horizonvervuiling. De meesten hadden tegen het vliegveld gestemd. En toch is het er.
Ook lawaai overlast en vervuiling. Zeer slecht. Allemaal vriendjes politiek in deze gemeente.
Zichtbaarder van statenleden. Transparantie in gemaakte keuzes
over belangrijke zaken de inwoners een mening te vragen. als voorbeeld het datacentrum in
Zeewolde. er is zoveel gedoe over, ook landelijk; het vreet teveel energie wat we straks niet meer
hebben, de koeling is gevaarlijk voor het oppervlakte water waar al een tekort aan is, de
werkgelegenheid is minimaal, er gaat natuur en landbouwgrond verloren. de vraag die de
provincie (en gemeente) moet stellen: is zo'n data centrum wel nodig. Shell wordt door de rechter
gedwongen maatregelen te nemen om de CO2 uitstoot aan banden te leggen. ik denk dat het
NIET bouwen van een data centrum meehelpt aan de verbetering van het milieu op de langere
termijn. en facebook, sociale media, tiktok filmpjes, het minen van Bitcoins waarmee crimineel
geld wordt verdiend, het bewaren van dat soort data draagt niet bij aan een duurzaam
milieubeleid. belangrijk is dan ook te weten, waar is het datacentrum voor Zeewolde voor nodig!
POLITIEK GESTEGGEL ACHTERWEGE LATEN!!!!
Geen partijen uitsluiten, grootste partijen moeten het maar samen doen. Dat is democratie,
hoewel de tendens van uitsluiten nogal welig tiert binnen de politiek.
Meer luisteren naar de mensen
Maak vaak duidelijk wat jullie doen en welke problemen je aan provincie kunt voorleggen Ik
merkte door invullen vd enquête dat ik daar veel te weinig van weet, al ben ik behoorlijk hoog
opgeleid en maatschappelijk betrokken
Zie mijn opmerkingen hiervoor
Meer betrokkenheid creëeren o a door besluiten te nemen waaruit blijkt dat de meningen van
de burgrrs er toe doen.
Meer uitleg over hoe besluitvorming werkt.
hoor en wederhoor tussen gemeente en provincie. Gemeente sturing bieden, deadlines stellen.
Wat er met de buitendijkse haven gebeurt verdient geen schoonheidsprijs. En kost handen vol
geld. Beide partijen moeten geven/nemen. Mileu organisaties moeten afgeremd worden in hun
fanatisme
Openheid en laten weten waar en wat voor een besluiten / werk er verzet wordt.
Altijd, maar dat is lastig genoeg. Openheid is belangrijk, duidelijke procedures. Het zou
interessant zijn als de verschillende gezichtspunten van de partijen naast elkaar zouden worden
gezet.
via referendums om de mening van de inwoners te polsen en dat mee te laten wegen in de te
maken keuzes
meer mogelijkheden om via stemmen of enquetes mee te denken
Meer van dit soort vragenlijsten
Referendum voor ingrijpende zaken.
meer overleg in kleinere settings en dan bewust over de plaatselijke problemen
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meeeeeeer en leeeuuuuukkkkeeerrr samen te werken aan Samen Werken
Te veel om hier op te schrijven
Meer panels, enquêtes ex
geen idee heb mij er nog niet in verdiept
Eerst concreet communiceren over wat de provincie doet, voorbeelden van concrete projecten,
behaalde doelen, ondersteuning etc. zodat inwoners allereerst op de hoogte zijn en betrokken
raken.
nR
Beter naar de burgers luisteren en geld van de burgers goed besteden! Zorg voor goed beleid..
Oohh en doe toch eens alle lichten uit van dat pand want er staat echt altijd nog wat aan!
Openheid,duidelijke communicatie, geen achterkamertjes.
Meer luisteren naar de gewone burger
geen iede
maak er een speerpunt van en doe er intern een onderzoek naar
besluitvorming en belang van de provinciale zaken
Door ook Noord-Flevoland volwaardig mee te nemen in allerlei besluiten.
Betrek inwoners bij belangrijke besluiten geef ze het gevoel dat hun mening er toe doet dat is het
waard de provinciale politieke partijen die belangrijk zijn en besluitvorming gestalte geven zijn
daar volgens mij niet altijd van doordrongen.
Laagdrempeliger werken door meer naar de bewoners toe te gaan. Decentraal vergaderen en
dat goed bekend maken
Communicatie, ook in lokale kranten. Zoiets als een gemeente pagina in de krant? Ik heb geen/
een vaag idee welke onderwerpen er behandeld worden en wanneer er vergaderingen zijn.
Opgaan in de gemeente.
Meer openheid
Uitslagen van verkiezingen uitvoeren
Veel meer info over wat de provincie doet. Vooral gebruik-makend van digitale kanalen
Misschien e-mailadressen of mobiele nummers verzamelen en via WhatsApp of e-mail mensen
bereiken. Meningen vragen met een poll of zo.
laat weten wat er gebeurd! Laat weten wat er gaat gebeuren!
Duidelijk maken waar iemand terecht kan bij vragen, bijvoorbeeld onveilig verkeer situaties op
provinciale wegen
zichtbaar maken van werkzaamheden die zij ten uitvoer brengt, via sociale media en in de regio
krant. Ook voor de niet Nederlandssprekenden.
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Meer polls als deze, maar dan wel in de gaten houden dat de vraagstelling en de gekozen
antwoorden niet door de politici later op hun eigen gekozen manier uitgelegd (kunnen) gaan
worden. Dit zag ik bij de gemeente Almere en een onderzoek naar de Floriade. De resultaten
gaven aan dat de bewoners het niet zagen zitten, maar omdat het totaalbeeld iets minder negatief
was dan eerst, zagen de heren zich gesterkt om vooral zo door te gaan.
meer zeggenschap voor burgers
Zorg voor expliciete burgerparticipatie en transparantie. Waarom wordt t geld verdeeld op een
bepaalde manier en wat levert het de burger op
Open en heldere communicatie
Provincies opheffen !
Meer naar de bewoners luisteren
Meer directe contacten met inwoners en ze actief betrekken bij de beleidsvoorbereiding.
Zie vorig antwoord
meer communicatie over beleid en meer interactie met bewoners/ondernemers in de provincie.
Meer publiceren wat er allemaal speelt in de provincie en wat de provincie doet voor de burgers
Beter voorlichten wat nut en noodzaak provinciaal bestuur doet.
Meer communicatie naar bewoners.
Als er meer op mainstream communicatiekanalen wordt verteld wat de provincie doet, wat de
invloed/het effect daarvan op het 'dagelijks leven' is en hoe we daar invloed op kunnen hebben.
Door meer en beter om te gaan met de inwoners en zorgen dat alle gemeentes gelijk worden
behandeld. Zodat Flevoland een geheel is en erniet gesproken wordt van "over de brug". Kleine
gemeentes zijn net zo belangrijk als de grotere en dat mag wel wat beter voor het voetlicht
gebracht worden
Meer info over de taken en bezigheden van de provincie
Probeer binnen de huidige mogelijkheden de inwoners te betrekken. Wees voorzichtig met
nieuwe initiatieven. Zeker de provincie is minder aansprekend voor de inwoners.
Burger directer benaderen bij onderwerpen die burger aangaan.
Door helder te zijn over welke discussiepunten actueel zijn
Minder ‘dubbelfuncties ‘ (raadsleden die ook statenlid zijn) Taken overdragen aan gemeente en
rijk. Provincie is een overbodige en ondoorzichtige bestuurslaag.
Door common goals en een goede transformatiemanager
Algemeen levensadvies geldt ook zeker in de politiek: open en eerlijk communiceren, durven
luisteren naar mensen met een andere mening, durven jouw mening bij te stellen, niet spreken
voor bevolkingsgroepen waar jij zelf niet toe behoort (en derhalve hun problemen niet hebt
ervaren), elkaars problematiek serieus nemen en samen durven kijken naar creatieve
oplossingen.
Behoeftes goed afstemmen en delen met een ieder die daar verstand van heeft
Dat dank ik wel

42

Meer publiciteit; betere landelijke wetgeving.
Belangrijk cultuuraspect: vorm (vrij naar oud-CdK Han Lammers) een "werkgemeenschap" met
de gemeenten (en relevante instellingen).
Meer ruchtbaarheid geven aan discussies en standpunten. Zoals bv al gebeurt bij wildbeheer
Ooostvaardersplassen
Meer inspraak bewoners en luisteren naar hun. De leden zijn niet toegankelijk voor overleg.
geen idee.
Referenda/andere inspraak. Meer bouwen, minder oneerlijke verdeling van sociale woningen
(statushouders) , minder zonneparken, optimale jeugdzorg
Mensen welke in de gemeenteraad komen beter sreenen, op niveau en politieke motivatie. Als
dorp hebben wij al veel goede en slechte vertegenwoordigers gehad.
Betere communicatie via diverse mediakanalen
Meer openheid, meer communicatie. Vaker naar buiten treden met wat men doet.
Meer naar burgers luisteren ipv standpunten politieke partijen overnemen en die blind volgen.
Het faciliteren van de gesprekken. Aan de hand van concrete opgaven. Dus bijvoorbeeld
werksessies met bewoners en bedrijven
Communiceren
Betrokkenheid organiseren.
Zorg dat mensen in de provincie het gevoel hebben dat politiek van en voor hen is en niet tegen
hen.
Door meer op verschillende manieren en laagdrempelig de burgers te betrekken.
Post-corona zijn wel wat maatregelen te bedenken. Ik stel voor jaarlijks is elke gemeente een
bijeenkomst van burgers en P/G-statenleden te organiseren om zaken, die spelen op te halen.
In Flevoland met maar 6 gemeenten is dat makkelijk te organiseren. Ten tweede stel ik voor de
Provinciale SER weer in ere te herstellen. Met het wegvallen van de KVK is er geen orgaan meer
waarin werknemers en werkgevers de provincie kunnen advisren over jet te voeren sociaaleconomisch beleid.
Door mensen die gekozen zijn ook daadwerkelijk in het bestuur te doen !
Naar mijn mening is de Provincie Flevoland te klein dat leid er toe dat zij ambtelijk en bestuurlijk
niet is opgewassen voor haar taak. Dat het bestuur zo dicht op haar inwoners zit zonder zich daar
goed bewust te zijn van rollen en verantwoordelijkheden is risicovol. Wij adviseren om een
onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar de bestuurscultuur. (Deze diensten leveren wij
zelf niet)
Meer naar buiten treden
Geregeld artikelen publiceren in huis aan huisbladen (FlevoPost, Urkerland, De
Noordoostpolder, Almere Deze Week) en daarin resultaten van provinciaal beleid melden en
ook feedback van inwoners vragen.
Eerst de bevolking horen dan beleid maken. Ik
kan u hierover geen zinvol antwoord geven.
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Meer communiceren met de inwoners en meer bijvoorbeeld referenda en laat de ambtenaren
eens uit hun torentje komen en niet alleen bij een feestje of verkiezingen
Zichtbaar zijn
Iedere stem telt. Ook de stem van degene die nu niet gehoord wordt. Niet iedereen is mobiel, niet
iedereen is digitaal onderlegd, niet iedereen spreekt/leest de taal voldoende enz. Een duidelijk
loket waar je echt gehoord wordt zou al heel veel verschil maken.Een duidelijk informatiekanaal
buiten de digitale wereld om zou al heel veel verschil maken. 1x heel duidelijk maken in een folder
of whatever wat de provincie precies doet en wat je precies van hen kan verwachten en wat het
verschil is tussen gemeentelijke vetantwoordelijkheden en provinciale verantwoordelijkheden zou
een weteld van verschil maken
Meedoen met democratie gaat over het ervaren van zeggenschap. Een deel van de bevolking
ervaart dat niet. Daarin zou landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid samen moeten
optrekken om dat te veranderen. En dat vraagt ook iets anders dan verkiezingen en
inspraakprocedures, namelijke een overheid die ook luistert als je individueel met de overheid te
maken hebt. Daarin is nog veel te winnen, gelukkig zijn daar goede vormen voor (recht op
groepsplan in wetten sociaal domein), wordt tijd dat de overheid die wetten beter uitvoert en ook
op andere terreinen dit omarmt.
Stop met verborgen agenda's! Stop met het NIET openbaar maken en houden van verslagen
en vergaderingen. Als je oprecht en naar eer en geweten je volksvertegenwoordigende rol vervult,
hoef je je niet te verstoppen!
Luisteren en geen voorgekouwde besluiten brengen waar wij zogenaamd inspraak op hebben
Door open en transparant te zijn.
Luisteren, en vervolgens wat doen met het gehoorde. Al is het maar uitleggen: Waarom,...
Weet er nog te weinig van om dit te kunnen beoordelen
meer luisteren naar de inwoners en deze tijdig betrekken bij de plannen en deze niet ter
kennisneming laten beoordelen bij informatieavonden
Dat gaat dit gelaagde bestuurssysteem niet lukken. Burgers kijken lokaal naar de gemeente en
nationaal naar de regering en tweede kamer. De eerste kamer is overigens voor burgers ook
volkomen oninteressant.
veel betere communicatie naar de burger. Waarbij het initiatief bij de provincie ligt.
Nu komen burgers zelf met een petitie. Dat is reactief. Dus omgekeerd zou wel zo prettig zijn.
Voordat er beslissingen genomen worden een oprechte interesse in wat inwoners graag willen
(en niet enkel dat klupje goed geinformeerden).
De communicatie (op alle nivo's) is ronduit slecht. Men reageert op meldingen niet of traag. En
terugkoppeling resultaat blijft achterwege.
Democratie verbeteren is als doel op zich vrij zinloos. Het gaat niet om democratie maar om
doelgericht besturen. Als iedereen mag meepraten lijkt dat ultieme democratie, maar verder
gebeurt er dan niets, want er is geen beleid. Provinciebestuur zet de lijnen uit, gebaseerd op
intensief contact met burgerij, deskundigen, overige provincies, desnoods de overheid. Primair
komt het Provinciebestuur dus met een visie (Lange Termijn). Burgers kunnen daar in tweede
instantie op bijsturen. Beleid bepalen op basis van wat de burger wil, resulteert per definitie in
chaos en géén beleid.

Politieke partijen meer ruimte geven
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Meer communiceren. Zowel voorafgaand aan besluitvorming als achteraf. Vooral ook belangrijk
WAAROM men bepaalde keuzes wil maken.
Meer investeren in het bereiken van de burgers
Voorop gesteld! Democratie verandering betekend cultuurverandering. Daar zit het probleem.
Zelfkritiek en echt onderdeel van de verandering willen zijn gebeurt veel te weinig. Het instituut
lijkt te veel een heilige koe. Democratie zijn we met z'n allen en die wordt bepaald door onze
cultuur. in die zin zijn u en wij gespleten persoonlijkheden die weten hoe het beter zou kunnen.
Maar er ons ook naar gedragen lukt van geen meter. Eerlijk is eerlijk, kritiek geven is makkelijker
dan oplossingen realiseren dat besef ik wel. Maar elke verandering begint bij verbinden en
vertrouwen. Dat gevoel is door welke oorzaak dan ook nog veel en veel te weinig aanwezig.

Meer boeren in de provincie. Provincie moet de boerenstand eens waarderen ipv weg saneren
en onzinnige natuur aanleggen dat alleen maar geld kost
Meer communicatie door bv flevo nieuws
N.m.i is deze er niet
Meer informatie.
Meer en betere info. Beter luisteren naar burgers. Niet altijd zelfde netwerk clubje en
achterkamer overleggen.
Door provinciale aangelegenheden meer in de openbaarheid te brengen en inwoners tijdig te
informeren
Dat er naar iedere woonkern gekeken en geluisterd wordt…..
Kom maar de burgers toe
Opheffen van provincies.
Zie eerdere antwoorden over panels etc. Terugkoppeling en vervolg van de enquête belangrijk
zodat ik mij serieus genomen voel
Zoek de publiciteit, maak duidelijk wat er speelt en welke opties er zijn in een dossier, en waar de
knelpunten liggen - bijvoorbeeld financieel of met andere beleidsterreinen. Wacht niet tot de pers
iets oppikt.
Democratie houdt zich bezig met de verdeling van schaarse middelen. Bravo u bent er ingeslaagd
deze schaarse middelen toe te wijzen aan een kleine groep mensen. U faalt daarmee in uw
belangrijkste taak: de lieve vrede bewaren tussen bevolkingsgroepen.
noord oost polder weer zoveel naar het oude terugbrengen
Gelote (willekeurige) aangewezen burgerraad met stemrecht die zicht uitspreekt over de
vraagstukken onafhankelijk van politieke partijen.
Luister naar de mensen, overleg en doe niet als ambtenaar je eigen zin omdat je jezelf zo
belangrijk vind.
Maandelijks in de Flevolandse dagbladen en in Jip en Janneke taal, tevens in t
Arabisch/Chinees/Engels bv. Vergeet de doven Flevolander ook niet!

Betere communicatie en beter onderzoeken van mogelijkheden die door burgers worden
aangedragen. Op dit moment zijn ze doof voor argumenten van burgers.
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Actievere benadering van de burger middels verschillende mediakanalen. Vermeld de
onderwerpen op een dusdanige wijze dat een groot deel van de Flevopolder begrijpt waar de
Provincie voor staat en hoe zij haar burgers vertegenwoordigd in Nederland (dwz: wat levert het
ons op).
Ga eens letterlijk de boer cq markt op en spreek met bewoners ipv over bewoners
Meer praten in kranten en op internet.
Begin eens met duidelijker communiceren waar de provinciale politiek over gaat, wie welk
standpunt in neemt en waarom. Maar kennelijk is het allemaal zo geestdodend saai of
onbelangrijk dat zelfs omroep Flevoland er geen aandacht aan besteed.
Glasheldere- en daardoor afdwingbare participatie regels. Niet verschuilen achter Omgevingswet
Toegankelijke 'scheidsrechter', IN het proces niet er na. Nodig inwoners uit mee te denken in de
visiefase en geef hen echte invloed.
Communicatie, openheid, naar de bewoners toe bewegen
Ik denk dat de democratie wel op orde is.
Zichtbaar worden
Meer communicatie via nieuwszenders en nieuwskanalen of via een eigen nieuwsblad of
nieuwsbrief. Inwoners op tijd betrekken met een helder beeld (budget, tijdspad, wanneer kun je
hoe aansluiten).
Goede afspiegeling van stem gedrag in GS.
Inwoners eerder betrekken als er belangrijke zaken aan de orde komen en niet als er geen weg
terug meer is. Denk aan windmolen beleid/ Lelystad airport.
Luisteren naar burgers, meer openheid geven. Wanneer burgers er bij de gemeente niet uit
komen dat deze dan bij de provincie kunnen aan kloppen.
Politici Moeten Meer de Samenleving in!
Referenda, eenvoudigere communicatie zodat alle lagen vd bevolking het ook kunnen begrijpen
en er iets mee kunnen èn willen doen. Inspraak die ook ècht invloed kan uitoefenen.
Sowieso is provincie Flevoland een 'ver van mijn bed show' voor Flevolanders. Daar zou meer
in geïnvesteerd moeten worden.
Betere communicatie, gaat nu teveel langs me heen.
Aandacht voor wat er speelt bij de inwoners.
Door inwoners meer te betrekken en te informeren over onderwerpen die van belang zijn voor
het vormen van een mooie en leefbare provincie.
Beter communiceren en ophouden het via onderonsjes van mannen te doen.
Meer en transparant informeren
Veel betere communicatie met de burgers. Wij zijn er niet voor jullie maar jullie zijn er voor de
burgers
Door niet een kleine minderheid, eindeloos te laten protesteren tegen besluiten die goed zijn voor
de meerderheid van de inwoners van Flevoland. Dit belemmert de vooruitgang en kost handen
vol belastinggeld wat wij als bewoners moeten ophoesten
.
Nvt
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Nvt
geen idee
Weet ik niet
Geen idee
Nvt
geen idee
weet niet
geen
Geen idee
PS
Het is belangrijk dat oppositie serieus genomen wordt, dat voorstellen niet afgetimmerd zijn aan
voorkant maar dat het goede uit vergaderingen wordt overgenomen. Dat burgers meer betrokken
zijn bij provincie en niet alleen wanneer er problemen zijn naar provincie huis komen
Begin eens met inwoners te vragen of zij er iets vanaf weten, of ze er iets vanaf willen weten en
als dat als zo is, wat ze er dan van vinden, zonder direct sturend te zijn dat het verbeterd moet
worden.
Provinciale Staten zouden zich meer moeten richten op de inhoud van besluitvorming dan op
de procedures. Hierdoor haken burgers juist af.
Experimenten met een burgertop (onwillekeurig gekozen burgers onder begeleiding adviezen of
besluiten laten nemen) Actief (dus niet alleen een passieve uitnodiging sturen, maar eventueel
ambtenaren langs deuren sturen om mensen persoonlijk uit te nodigen of het anders opmarkten
doen) de wijken in om informatie te delen en op te halen over grote veranderingen en dit samen
met gemeentes te organiseren (ik heb hier bijvoorbeeld de warmtetransitie in mijn hoofd). Burgers
uitnodigen om plannen te ontwikkelen voor gebiedsontwikkelingen. Overigens, ondanks de
bovenstaande punten, realiseer ik mij wel dat burgerparticipatie wellicht belangrijker is bij
gemeentebeleid, en wellicht kan de provincie dat te ondersteunen. Niet alle onderwerpen zijn
even ingrijpend of aansprekend voor inwoners en zijn de huidige kanalen wellicht voldoende.
GS
Concentratie op hoofdonderwerpen en niet alle tijd laten opvreten door de waan van alle dag
Burgerinitiatieven in samenwerking met gemeenten beter ondersteunen Duidelijk zijn over de
vorm van participatie Bereidheid om de vaste structuren los te laten
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Werkt prima, al zouden leden PS meer op hoofdlijnen moeten werken ipv op de uitvoering te gaan
zitten. Veel (nieuwe) leden herkennen de rollen van CdK, PS en GS onvoldoende. We hebben
een representatieve democratie en met dat in achterhoofd niet teveel veranderen. Afstand tot
burger wordt ook gecreeerd door bepaalde partijen die (on)bewust / doelbewust in publiciteit
onnodig tegenstellingen vergroten.
Ambtenaren
Bij een vraagstuk duidelijkheid over rol en doelen van de provincie geven.
Door dit vooral samen te gaan maken.
Veel meer thema's in dialoog met de samenleving en met meerdere overheden /
overheidslagen samen oppakken. Niet van inwoners vragen om te doorgronden waar de provincie
van is, maar maatschappelijke thema's in samenhang oppakken.
Door toe te werken naar een gemeenschappelijk doel in plaats van een politiek doel. Immers,
we zijn er voor onze inwoners.
openheid/transparantie
Jongerenparlement? Wijze waarop partijen nieuwe (statenleden) werven en kiezen. Provinciale
achterbanbijeenkomsten binnen de provincie
De democratie in Flevoland is van goed niveau. Dat wil niet zeggen dat alle inwoners altijd
tevreden zijn met de genomen besluiten.
Maak het onderwerp van gesprek in een werkoverleg en een teamoverleg. Op welke manier
ben ik of als team bezig met het goed vormgeven van democratische besluiten? Kortom, maak
het een algemeen gespreksonderwerp. En niet een item dat af en toe eens aan de orde wordt
gesteld.
Ga niet praten over het democratisch bestel (burgers ervaren dat als: de politiek is weer lekker
met zichzelf bezig), maar ga meer in gesprek met de inwoners en laat hen echt meebeslissen.
Let wel mee, want als je in participatietrajecten mensen betrekt bij de verschillende afwegingen,
dan leren ze ook dat het nemen van besluiten een kwestie van geven en nemen is. Niemand krijgt
1 op 1 zijn of haar zin. Als mensen in het proces ervaren dat er verschillende belangenzijn,
begrijpen ze beter waarom besluiten soms anders zijn dan wanneer ze alleen hun eigen belang
laten prevaleren.
geen opmerkingen meer
Vanuit mijn rol als bedrijfsjournalist bezie ik het politiek-bestuurlijk samenspel vooral van een
afstand. Mijn beeld van de bestaande verhoudingen is niet gelaagd genoeg om onderbouwde
uitspraken te kunnen doen over de democratische dynamiek in de provincie.
Door beter samen te werken met de gemeenten binnen de provincie: tussen PS en de
gemeenteraden, GS en de Colleges B&W en tussen de ambtenaren van de gemeenten en
provincie.
Inzetten op anders denken bij het benaderen van initiatieven/vragen uit de samenleving... vanuit
alle gremia vanuit de klantbehoefte denken... niet direct in oplossingen denken maar in
scenario's... stap voor stap naar een andere manier van invulling van democratie.
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Bent u geïnteresseerd in de provinciale politiek? Zo ja, waar gaat uw
interesse het meest naar uit?
Inwoners
Ja, verkeer & vervoer, natuur
ja inrichting en ruimtelijke ordening
openbare inrichting en (burger)rechten, energieovergang
Niet echt
Een beetje
Ik vind de provincie grotendeels een overbodige overheidsinstelling, denk dat het er vooral mee
te maken heeft dat je nooit echt iets hoort wat ze doen (behalve negatieve dingen)
omgeving , plannen en veranderingen
economie, onderwijs, samenwerking gemeenten.
Economie, toerisme
LIGT ERAAN WAT HET IS
neenee
redelijk
Wat de provincie doet en wat ze van plan zijn met mijn gemeente
Niet echt. Duidelijkheid rond provinciale infrastructuur
ja, besluitvorming
Ik weet er te weinig vanaf en hoor/zie er niets over in verschillende media. Hierdoor wordt mijn
interesse niet gewekt om er meer over te willen weten, helaas.
Ja, Ruimtelijke Ordening, milieu
Niet echt.
Niet echt, want ik heb het idee dat ik weinig kan veranderen
wa t doen ze waar praten ze over
Ja, klimaat en natuurbeheer
Ja, plaatselijke en landelijke
Niet echt
Enigszins; inrichting van de provinciale ruimte; geldverkwisting aan bijvoorbeeld een vliegveld
ja, het raakt mijn leefomgeving
Ja. Welzijn inwoners, geen windenergie, minder immigratie.
Ja. Natuur en Milieu
Ja, vergaderingen ps
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Gezondheid en natuur
niet erg. maar leefomgeving vind ik belangrijk
Jazeker. Energiebeleid, Natuur, Lelystad Airport (dus welzijn en gezondheid).
Geen idee. Ik weet nietige het zijn of wat ze doen
Inpolderen Markerwaard, aanleg Lelylijn, snelweg naar Enkhuizen ofwel baanverdubbeling,
Alles wat van invloed is op de omgeving en het milieu.
Infrastructuur. Bijvoorbeeld vliegveld (moet er voorlopig niet komen), ziekenhuis (CF de idiote
situatie dat het ziekenhuis van de provinciehoofdstad wordt platgewalst door een ziekenhuis
van een onbetekenend stadje, waarbij de belangen van vele Flevolanders verkwanseld worden),
windmolen beleid (moet drastisch afgeschaald worden) en Oostvaardersplassen (herten en
paarden moeten daar weg, koeien moeten beheerd worden volgens bestaande richtlijnen voor
veehouderij) etc. Provincie bemoeit zich daar te weinig mee cq is niet effectief.
Natuur en Milieu. Niet alleen de klimaatproblematiek, maar ook de integratie van mens met
natuur, in plaats van of-of.
Ja ruimtelijke ordening en natuur/ milieu
Ik heb wel interesse maar geen flauw idee wat de provincie doet en wat de gemeente doet.
Voor mij is dat niet zichtbaar in mijn dagelijks leven.
ontwikkeling van flevoland en de diverse steden, dorpen met de omgeving, de natuur
Ja. Samenleving, omgeving en veiligheid.
niet echt onze provincie is te divers stedelijk en landelijk gebied verschillen teveel
Hier stond een opmerking over een aantal dossiers, namelijk ruimtelijke ordening,
natuurontwikkeling, landbouw, economie en de samenwerking met gemeentes. De provincie
hecht waarde aan opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het
woordgebruik in deze passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij
vinden de publicatie hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
ruimtelijke ordening en cultuur
Regionale vraagstukken en arbeidsmarkt
Beleid
Oostvaardersplassen wanbeleid. Openbaar vervoet treurnis. Ontbreken ziekenhuis nop.
Onverantwoorde lijke uitgaven aan kunst. Floriade debacle. Windmolens er door drukken.
Schoffering boeren. Afvalstoffenheffing voor nog maar 7 x legen grijze bak. Arrogante
gedeputeerden die ondemocratisch weer op hun zetel zitten en totaal geen feeling met bewoners
hebben. Het zgn mogen meedenken terwijl besluit al genomen is. Kortom de totale sloop van
onze polder door coaltie zonder inspraak
Volg het nieuws vanuit provincie. Over vernieuwing in de provincie recreatie, werk en vervoer.
Invulling van de natuur, water en werkgelegenheid. Daarnaast interregionale visie school.
Ik volg het slechts via Omroep Flevoland en de Flevopost, maar staat meestal niets in.
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Redelijk. de best6edeing van de subsudies. Het mogelijk corrigeren van gemeentelijke uitgaven
indien mogelijkne
Ja, bereikbaar en natuur.
Niet enorm
Redelijk, maar meer volgend dan actief
Ja. Plaatsing van windmolens, (landschaps)kunstwerken, toerisme-ontwikkeling, ondersteuning
eigen inwoners, ondersteuning burgerinitiatief
naar de democratische grondslagen
Op dit moment helemaal niet, want het leeft echt niet bij mij
Niet echt, geïnteresseerd. Moet me er eigenlijk wel beter in verdiepen
neutraal
Cultuur en evenementen.
Niet bepaald.
Leefomgeving, niet alleen voor boeren maar zeker voor de stads cq dorpsbewoners. Er staan
hier al genoeg windmolens, bv.
ja
Ja, ruimtelijke ordening/leefomgeving: waar zijn de windmolens gepland, waar de data centra’s
en industrieterreinen, waar komt nu bos in Flevoland? Dat soort dingen.
Ja, omgeving, natuur, cultuur.
Statenvergadering
Nee, gevoelsmatig meer Almere Lelystad feest dan NOP
Natuurbeheer en behoud. Het milieu, vermindering stikstofuitstoot, schone lucht, schoon
oppervlaktewater. Jeugdzorg (had nooit naar de gemeente mogen gaan) Oostvaardersplassen,
maar dan voor afname aantal grote grazers.
Grotendeels
lokale en provinciale politiek die meer op elkaar afgestemd zijn
Ik ben vooral geïnteresseerd in mijn woonomgeving en die wordt momenteel vol gepoot met
afschuwelijke windmolens die over een poosje weer weg moeten omdat ze veel te veel overlast
veroorzaken (denk ik...) Weer veel geld weggegooid!
Natuur
Niet echt, meer in landelijke en plaatselijke politiek
Ik vind het boeiend politieke kant van onze provincie maar niet actief nu met pensioen.Ooit
vrouwenraad gezeten was heel fijn omdat te mogen doen.
Ja, redelijk interesse naar de samenwerking provincie en gemeente
Zorg
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Nee, te ver van mijn bed show. Het is niet goed zichtbaar wat de provincie doet en hoe dat mijn
leven beïnvloedt. Het is de vraag of het nodig is dat ik dat weet.
tot nog toe niet
Ja, in brede zin. Ik meen dat de drang naar meer zeggenschap door de gemeente (en de
provincie) begrijpelijk en - voor een deel - te onderschrijven is, maar dat men in 070 de afgelopen
jaren wel heel veel over de gemeentelijke schutting heeft gegooid (wmo, jeugdzorg) zonder een
degelijke financiering en zeker te weten dat die gemeente (die provincie) dat ook allemaal kan
behappen. De praktijk van alle dag leert ons dat dit niet het geval is. Ik meen datde gemeente
dan maar 1 ding te doen staat: 070 daarop attenderen en als nodig de boel terug te geven;
'Alstublieft, wij doen dit niet meer, nu zelf maar weer eens aan de slag'. Die eerlijkheid in de politiek
mis ik te veel.
Ik vind dit moeilijk te beantwoorden.. Ik ben heel erg geintresseerd in historie bijv. Lelystad begint
e.e.a qua historie op te bouwen en daar moeten we zuinig op zijn. Dus qua inrichting, natuur etc..
Ja, leefomgeving, natuurgebieden, grondgebruik en onderhoud van wegen.
Ik volg de lokale en landelijke politiek maar op de één of andere manier verneem ik van de
provinciale politiek weinig.
ja. mijn interesse gaat voornamelijk uit naar natuur, cultuur en duurzaamheid (windmolens,
zonneparken etc.)
jawel
Ja. Wandel- en fietspaden heeft mijn belangstelling. De leefomgeving en het milieu.
Helemaal niet omdat het zo onduidelijk is
Besluitvorming b.v windmolen parken, verkeersaangelegenheden, woningbouw plannen in
Flevoland....
Ja. Energietransitie
Niet zo geïnteresseerd
Niet erg geïnteresseerd.
Digitale bruger
Ik ben geinteresseerd in alles wat invloed op mijn leven heeft
ja evt plaats nemen hierin
Zeer zeker. Mijn interesse gaat uit naar diverse onderwerpen. Denk hierbij o.a. aan;
Leefbaarheid Woongenot Milieu Toekomst perspectief Recreatie Veiligheid
hoe het werkt en wie waar verantwoordelijk voor is en hoe beslissingen tot stand komen.
Nu niet echt omdat ik niet weet wat er allemaal speelt.
Ja, ontwikkeling van vliegveld. Betere spoorverbinding, station buiten het centrum.
De provincie zou er voor haar inwoners moeten zijn en niet alleen voor bedrijven. In Flevoland
ligt die verhouding m.i. scheef.
Algemeen beleid
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Het klimaat dat er op de gekste plaatsen windmolens en zonnepanelen worden neer geplempd
niet echt staat te ver weg
nauwelijks: landspolitiek heeft meer mijn interesse. Op lokaal gebied volg ik de
gemeentepolitiek enigszins
Meer geïnteresseerd in plaatselijke beleid
Matig
Ja maar dat is voornamelijk rondom de verkiezingen, daarbuiten 'leeft' het allemaal wat minder.
Best jammer.
Nee, maar dat is ook niet nodig als de inwoners representatief vertegenwoordigd zijn.
Redelijk.
Ja. Duurzaamheid en groen.
Niet bijzonder. Heb niet het gevoel er überhaupt veel aan te kunnen sturen of beïnvloeden.
redelijk, ruimtelijke ordening
Ja, op zich wel. Voorheen meer over jeugdbeleid, maar dat zit nu bij de gemeenten. Ik vind de
provincie wat onzichtbaar.
Hert voorkomen dat onze provincie door de fanatieke energielobby in een grote energiecentrale
veranderd
Provinciale politiek blijft voor mij een tamelijk onbekende. Mede door te weinig pers aandacht.
Water en natuurgebieden in Flevoland.
niet in grote mate geïnteresseerd, maar vind het wel prettig om te zien hoe het in de polder gaat
en met welke beslissingen
Ja. Alhoewel ik niet altijd weet wat precies onder de provincie valt. Interesses natuurlijk mijn
directe woonomgeving. Infrastructuur, groen (parken, water, strand, etc.).
Sociaal/maatschappelijke thema's
Ja, ik werk bij de gemeente en heb op die manier te maken met de provincie. Mijn interesse
gaat uit naar het sociaal domein, maar ook naar leefomgeving.
Ja, naar besteding van geld,ruimte voor initiatieven zoals Oosterwolde in Almere, tiny house
etc, natuurbeheer, en überhaupt gebruik van ruimte.
Niet echt
Leefbaarheid en financiën .
werkgelegenheid; natuur; zelfstandig blijven van provincie; identiteit van de provincie;
Financiële zaken en klimaat
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Ja, ik ben geïnteresseerd in wat de provincie doet. De indruk nu bestaat dat de provincie een duur
uitvoerend orgaan is van Den Haag. Een uitvoerend orgaan zonder invloed op Den Haag
besluiten. Laat zien wat je doet voor je burgers. De gang van zaken rond Vliegveld Lelijkstad is
een pijnpunt waar de provincie haar rug had moeten rechten voor de burgers. Niemand zit et
wachten op meer herrie en vervuiling! Recht je rug als er weer eens een boel zooi de polder in
gekotst wordt. Datacenters? Zet maar in de polder, Windmolens, zet maar in de polder,
Zonnenvelden, zet maar in de polder. Spoorlijn van Den Haag naar Groningen, dump maar in
de polder. NOOIT de vraag of wij, de burgers in de polder zitten te wachten op meer
horizonvervuiling.
Ov infrastructuur
Jazeker , al is mij niet altijd duidelijk waar deze haar invloed uitoefent
Naar het natuur beleid
Ja, met name inzake issues die van belang zijn voor de gemeente waar ik woon.
Redelijke interesse, ligt meer bij plaatselijke politiek
Ja, in principe de grote lijnen van wat er speelt in de provincie en als nabije omgeving
beinvloed, wil ik graag meer weten
windmolens en zonnepanelen plaatsingen.
Alleen in mijn gemeente (Lelystad) energie, veiligheid, natuur, recreatie, fietspaden en
groenvoorziening.
Cultuur, recreatie en prettig wonen.
Klimaat en milieu
ik vind het een ondoorzichtig proces, ik kan dan ook niet zo goed bepalen of ik er interesse in
heb.
Windmolens die gebouwd gaan worden bij Biddinghuizen
Niet echt
Ik ben wel geintresseerd in de politiek maar niet zo zeer om mee te regeren wel denk ik graag
mee over besluiten. Onderwijs en openbare leven
Ja, en eigenlijk alles wat mij als inwoner van Zeewolde betreft.
Wegen en vooral fietspaden
Alles
Matig
Natuur
Beetje ja, economie.
Neenee
Zeker! Hoe de leefomgeving verbetert kan worden en hoe besluitvorming tot stand komt
verbeteren van dingen, aandragen van ideeën.
ja,ruimtelijke ordening
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Alles wat direct invloed heeft op de bewoners
niet echt
Evenwichtige verdeling wonen en natuur / recreatiemogelijkheden. Goede zorg vooral voor
jeugd en in ggz
Ik ben geïnteresseerd in Democratie
Natuur en milieu
Soms. Verkeersoplossingen Leefbaarheid
Natuur en milieu, wonen en werken
totaal niet
Ik ben het meest geïnteresseerd in waar houdt de provinciale politiek zich mee bezig, welke
afwegingen maken ze>
Vooral in resultaten, ontwikkelingen in het algemeen. Momenteel de twijfelachtige acties rond
zonnepanelen.
Milieu besluitvorming en vanuit zakelijk oogpunt de toekomst voor bedrijven in Flevoland
geen idee, zal de tijd moeten uitwijzen
Ik vind het nelangrijk dat er goed wordt overlegd over bijvoorbeeld zorg en openbaar vervoer
ja want dat zijn de besluiten die je vaak het meest direct raken.
algemene ruimte, natuur, bos en wild en vogel beheer
Een betere verhouding tussen de inkomensverschillen en de kansen van mensen.
Redelijk, inrichting omgeving
ben wel geïnteresseerd in de provinciale politiek welke interesse daar ben ik voor mij zelf nog
niet uit , heb wel veel belangstelling hier voor
Geen idee wat de provincie doet
economie
Ja besluitvorming en totstandkoming. Ik vind toetsing, controle op uitvoering en evaluatie van
projecten heel belangrijk.
Naar samenwerken en mogelijkheden voor ouderen en jongeren om samen te discussiëren
over de toekomst.
Milieu , woningbouw, recreatie
Cultuur
Op zich wel, maar ik weet er niets vanaf.
Natuurbeleid
kunst cultuur en erfgoed, water en milieu
besluitvorming
Ja, infrastructuur. Meer focus op Noordelijk Flevoland.
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Ja zeker ruimtelijk beleid
Innovatie en kunst en cultuur
Wat zijn de onderwerpen voor de Provinciale Staten? Hoe komt de besluitvorming tot stand.
Nee, niet echt, te abstract allemaal.
Op bepaalde punten wel. Zoals het realiseren van een data centre in de gmeente Zeewolde
Stedelijk beleid
Wel in gemeentelijke politiek, in provinciale politiek heb ik me nooit echt verdiept
Ja. De opbouw van deze nieuwe provincie en alle ontwikkelingen die kunnen zorgen voor een
goede leefbare provincie.
OV
Ik heb geen idee wat ze doen. bv Het datacentrum dat gebouwd gaat worden in Zeewolde. Ik lees
niets van de Provinciale Staten! Ik heb de indruk dat er al lang besloten is over de ruggen van de
bewoners heen.
Milieu en veiligheid
Deels geïnteresseerd. Ik werk in Leeuwarden en als ik door Friesland rij dan zie ik amper
windmolens. Ik vraag mij echt af waarom Flevoland wordt volgegooid. Dat onderwerp maakt mij
wel nieuwsgierig hoe de provinciale politiek werkt.
Ja
Natuur, biologische landbouw, water, vervuilende bedrijven, energie
Waar gaat de provincie exact over? Waar ligt de grens tussen gemeente en provincie? Mijn
interesse gaat dan uit naar : - Recreatie en natuur en dan met name natuurgebieden waar je
ook in kan (zonder betaalde begeleiding). Reservaten zijn voor mijn mening leuk voor landen met
ruimte en niet voor dit kikkerland. - OV-verbindingen - (snor/brom)Fietspaden/routes - Energie
transitie. Ik zie de aanleg van gigantische windmolens naast de grote trap. Dat bij elkaar
vind ik nogal tegenstrijdig. (waarvan overigens totaal onduidelijk is of je er nu wel of niet met een
snorfiets of een bromfiets overheen mag). En dan hoor ik over aanleg van grote datacentra die
de energie die die windmolens gaan produceren weer leuk gaan op consumeren. Dan voel ik me,
met al die mooie groene verhalen en het uitdrukken van het aantal huishoudens dat zo'n
windmolen kan voeden, aardig besodemieterd en gezien als achterlijke burger die het toch
allemaal wel slikt
niet bijzonder
Impact van beleid op provincie: recreatie faciliteiten, wegen, vaarwegen, fietspaden, onderhoud
ervan. Natuurbeheer, infrastructuur OV, bereikbaarheid HAS Dronten voor studenten uit de
regio (not).
Ja, Lange termijn visie en uitvoering daarvan
Ontwikkeling en werkgelegenheid op en rondom Lelystad Airport
Niet zo
Energie ..
Ik ben wel een beetje geinteresseerd maar er wordt slecht naar je geluisterd
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alleen in belangrijke dingen die van invloed zijn op mijn omgeving
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen.
Een beetje. Grote discussies zoals die over de Oostvaardersplassen, de Tong van Lucifer en
een enkele crisis in de provinciale politiek vind ik interessant
Niet speciaal, zou wel graag willen weten waarover provinciaal beleid wordt gemaakt en wat dat
dan voor ons als inwoners en ondernemers betekend.
redelijk maar de provinciale politiek is weinig zichtbaar
Duurzaamheid en woningbouw
Ja, natuur, biodiversiteit, klimaat
Een beetje. De provinciale politiek staat meer op afstand dan gemeentelijke of landelijke politiek.
Die laatste twee zijn meer in het nieuws en de effecten daarvan zijn directer merkbaar. Ik zou
graag meer weten over wat er op provinciaal niveau gebeurt en wat we daarvan merken.
Behoud van een leefbare wereld.
Natuur rond Almere
Geen interesse
Ja, duurzaamheid, woningbouw en jeugdzorg
Natuur en milieu
Eigenlijk wel maar ik zie er weinig van in de media
Milieu
Ruimtelijk beleid, cultuur en erfgoed
Ja
Goede besteding belastinggelden, kwaliteitsverbetering Zorg, meer preventieve zorg on
problematiek en schulden te voorkomen
Ik zou het graag willen, maar het past momenteel niet in mijn leven.
Nee alleen in gemeentelijke politiek
Niet erg maar lees graag wat er besloten is.
Ja, hoe de provincie de schakel kan zijn tussen lokaal en landelijk beleid
Redelijk, wil wel meer duidelijkheid
Leefomgeving
Ja, RO, natuur en landschap, democratische vernieuwing.
Inrichtingsvraagstukken, natuur VS landbouw etc.
Toegankelijkheid van de provincie voor de betreffende bevolkingsgroepen
nauwelijks
Energietransitie, zorg, financiën , woningbouw
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ja
Cultuur en vrijheid van meningsuiting, balans tussen natuur en werkgelegenheid.
Ontwikkeling van Lelystad, maar ook over het wegennet, en ontwikkeling van Airport Lelystad.
Een beetje. Ik heb er te weinig kijk op
Ja, brede interesse.
Wat is de grote richting van de provincie/het gebied. Waar gaan we met z’n allen naartoe
Weinig, want ik lees te weinig over onze Provincie
Ja. Hoe kunnen we praktische pareltjes middels korte lijnen in beeld krijgen bij de politiek?
Ik volg het in de lokale media
energi;transitie en informatietechnologie. Maakt de provincie zich klaar voor de toekomst? Ik
juich komst datacentrales toe.
Ja, vooral op onderwerpen die voor mij interessant zijn. Maar het voelt niet zo toegankelijk.
Energietransitid
Ja, ik weet nu eigenlijk helemaal niets waar Lelystad staat, zich mee bezig houdt
Ja ik volg de Provinciale politiek van 7 Provincies nauwgezet, wij hebben een advies bureau op
het gebied van natuur, milieu en omgevingsrecht. Wij hebben een brede klanten groep waaronder
kleinere gemeentes en bedrijfsleven.
Ja, duurzaamheid
Nee, niet echt.
Eigenlijk niet. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn.
Jawel
Ja mijn interesse is vooral dat het niet te veel georiënteerd is op zuidelijk Flevoland
Niet meer.
Vooral georienteerd op sociaal domein en dat komt tegenwoordig provinciaal wat minder aan de
orde
Ja, dierenwelzijn
In de ontwikkeling van de provincie en de keuzes die daarbij gemaakt worden
Ja. Hoe gaat de provincie er over 10, 20 jaar uitzien, en hoe dat met zn alleen ( locaal bestuur,
bewoners, bedrijfsleven) op een zo goed mogenlijke manier te bereiken
Ben zeker geïnteresseerd maar niet op partij/politieke gronden
gedeeltelijk
Nee, de politiek is niet zichtbaar voor de burger en ook volstrekt oninteressant.
behoud van leefbaarheid.
Inspraak van bewoners als het onderwerpen zijn die hun rechtstreeks aangaan. En niet denken
dat wij de weg naar jullie wel weten.
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Energie transitie
Infrastructuur en natuur.
Geen specific Je belangstelling
Ja. Sociaal& economisch beleid. Mobiliteit en infrastructtur.
Ik ben zeker geinteresseerd in de politiek en daarmee ookn in de provinciale politiek, maar voor
mijn gevoel staat de provincie zo ver van mij af dat ik hier niet veel over kan zeggen. Algemene
i nt eres s e qua o n d e r w e r p e n :
won i ng b o uw , la n db o uw , w at erb e h eer en
duurz aamhe ids v r aags tuk k en
Ja, maar in de praktijk valt het tegen om vooral niet gedesillusioneerd te raken. Lange termijn
visie!!!
Ja. Naar landbouw en waterschap
Openbare ruimten. Nu heb ik de indruk dat per gemeente beslissingen worden genomen,
waarbij de rest van de provincie inwoners worden vergeten. Bijvoorbeeld openbare stranden die
door alle mensen worden bezocht, zoals bij Biddinghuizen.
Wel en wee van de bevolking. En verspilling van gemeenschaps gelden uitbannen.
Ja. Openbare ruimte en groen.
Luchthaven Lelystad
Maatschappij en gezondheidszorg
Dat de politiek luisterd naar de burgers.
Natuur
Bereikbaarheid, vliegveld, leefomgeving, cultuut
Ja, tot stand koming beleid en uitvoering
Natuur, infrastructuur en OV
Ja
Leefomgeving
Economie en duurzaamheid
Nee maar hoor wel graag of en wat gaat gebeuren
Wonen, infra, welzijn, politie
Recreatie vervoer .
Ja, positionering Flevoland waarin de provincie als uitvalsbasis voor de randstad gezien kan
worden (Almere en Lelystad), maar tevens de dorpen hun eigen identiteit kunnen behouden.
Voorkomen dat Flevoland het duurzame energiebolwerk van Nederland wordt met de daarbij
behorende zichtvervuiling.
Evenementenbeleid, onderhoud wegen, veiligheid
Mobiliteit, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid
Ja, natuur, milieu en kunst.
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Ja. Echte burgerparticipatie.
Wegen
Matig, voelt als de ver van mijn bed show. Mis communicatie vanuit de Provincie om de
bewoners aan te laten sluiten
Ja, ik ben in het algemeen wel geïnteresseerd in politiek. Landelijke politiek volg ik via TV
(nieuwsprogramma's), lokale politiek volg ik via de lokale kranten (Flevopost, De Drontenaar).
Van de provinciale politiek krijg ik niet veel mee, af en toe via Omroep Flevoland op de radio. Mijn
interesse gaat vooral uit naar onderwerpen die een effect hebben op het milieu (Flevolijn,
Vliegveld Lelystad, Oostvaardersplassen, bouw windmolens en zonnepanelenparken,
aardwarmte, keuze om grond beschikbaar te maken voor natuur, landbouw, industrie of
nieuwbouw, etc.)
Eigenlijk vind ik de provincie een overbodige bestuurslaag. Of men moet er meer taken aan
toekennen. Samenvoegen met Omgevingsdiesten en Waterschappen en kleine provincies
samenvoegen, zoals al vaker is geprobeerd. Komt denk ik de slagvaardigheid ten goede.
Niet op de wijze hoe de provinciale politiek nu zichtbaar is. Mijns inziens is het provinciale bestuur
onzichtbaar en zijn er bepaalde gemeentes waar niet tot nauwelijks naar om wordt gekeken.
Energie, woningbouw
Nee zelden
Naar het beleid hoe e.e.a. tot stand komt.
Ja, leefomgeving, natuur en gelijkheid
Ja
Ja. Naar aanleg en onderhoud van natuur. Naar communicatie naar/met de burger.
Natuur, verkeer, luchtvaart, financiën
Ja, zorg en welzijn
Ruimtelijke onderwerpen
Milieu, duurzaamheid, sociale betrokkenheid.
Klimaat. Duurzaamheid. Energie. Sociale aandacht. Woningmarkt
Ja. Onderwerpen m.b.t. wonen, werken, leren en recreëren voor alle leeftijden.
Ik weet niet eens WAT ze doen! Af en toe lees ik iets in de krant maar dan is het meestal een
beslissing.. Ik ben in ieder geval geïnteresseerd in natuur, woningbouw en het tegenhouden van
die afschuwelijke windmolens en zonneparken voor buitenlandse bedrijven.
Toegankelijkheid van de openbare ruimte binnen de provincie, zelf de basis in woonwijken tav
straat inrichting is nog niet in orde net als onderhoud van oa de overgangen de fietsbruggen op
bv. Als rolstoeler kom je veel extra uitdagingen tegen.
ja en nee, ja omdat ik graag op de hoogte wil zijn wat er gebeurd en besloten in mijn omgeving.
Nee omdat er veel toch niet doorgaat
Veiligheid en handhaving
Geldverspilling overheid
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Nee
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Bezoekt u weleens een openbare (online) bijeenkomst van de provincie en
hoe ervaart u deze?
Inwoners
Ja, afhankelijk van het soort bijeenkomst ervaar ik deze als prettig en informatief (informatie
bijeenkomst) of als dat er weinig naar inwoners geluisterd wordt of ze niet serieus worden
genomen (bv. bij inspraak).
ja positief
Enkele keer, gesloten , onduidelijk, ook met name wanneer wat aan de orde komt en
waar/wanneer ik daar als burger nog iets mee kan.
nee nog nooit
Heelsoms
1 x gedaan...beetje saai, wel was iedereen vriendelijk en nieuwsgierig wie ik wasd en waarom ik
er was.
ja, te langdradig, gaat meer over besluitvormingsproces dan om inhoud.
neenee
Nee.
Nee.
kan dat dan weet ik helemaal niet en mag ik daar ook wat zeggen dan of is het zitten en mond
dicht houden?
Nee, kan me ook niet herinneren dat ik dat ooit aangekondigt heb gezien
nee, ook nooit een uitnodiging gezien waarover ik de afweging zou kunnen maken om wel of
niet te gaan.
Ja. Stroperig en soms zeer amateuristisch.
Ja, kwaliteit vaak slecht
Ja, niet echt toegankelijk
Ja. Prima.
nee meestal gaat het niet over de noord-oost polder flevoland houdt op bij de ketelbrug
Jazeker. Tijdens die Bijeekomsten wordt temeer duidelijk dat dit Provinciebestuur elkaar dekt en
burgers buiten de deur houdt.
Nee. Ik wist niet dat die bestonden.
In corona tijd niet.
Nee. Wist niet dat dit kon. Zet eens wat info op flevonieuws.
Hier stond een opmerking over een themabijeenkomst over ziekenhuiszorg. De provincie hecht
waarde aan opbouwende en respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in
deze passage voldoet hier niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de
publicatie hiervan in onze communicatiekanalen niet effectief.
Nee.
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Ik heb nog nooit een uitnodiging gezien/gehad
Ik wist niet dat deze er waren. Ik ben wel bij een openbare bijeenkomst van de gemeente geweest
over budgetten. Dat ervaarde ik als prettig aangezien hier meer duidelijk werd hoe dat nu zit met
budgetten en bestedingen.
ne
Nee. Ik heb geen weet van het bestaan
Nee.
jazeker nogal formeel
Nee. Zijn die er dan?
Nee.
Ja. Slaapverwekkend. Totaal geen aandacht voor de burgers en hun wensen.
Ja, veel te langdradig. Hoor hier zogoed als geen inbreng terug van de burgers en gemeenten
in de provincie
Soms
Neen, wel ben ik eens naar een inloopavond voor civiele werkzaamheden geweest. Dat was
een heel positieve ervaring aangezien met mijn verzoek / opmerking daarna schriftelijk toegelicht,
rekening is gehouden.
Ja, helder voor mij maar voor velen niet, vermoed ik.
weinig zinvol..besluiten liggen al vast !
nee,
Ik ben 1x bij een bijeenkomst geweest
Nee want heb geen idee wanneer die zijn.
Hier stond een opmerking over bijeenkomsten. De provincie hecht waarde aan opbouwende en
respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze passage voldoet hier
niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie hiervan in onze
communicatiekanalen niet effectief.
mits er serieus met de "resultaten" omgegaan word en daadwerkelijk naar geluisterd word.
Nee,
Deel uitgemaakt van PS
Ja
Nee, wist ook niet van het bestan
Nee. Te teleurgesteld in de politiek.
Ja, ervaring is erg wisselend
wel van de gemeente en bij belangrijke zaken wel eens van de provincie [ sluiten ziekenhuis in
Lelystad ]
Nee, zijn te ver weg. Kan ik niet komen.
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Hier stond een opmerking over bijeenkomsten. De provincie hecht waarde aan opbouwende en
respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze passage voldoet hier
niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie hiervan in onze
communicatiekanalen niet effectief.
Niet gedaan.Compleet tot stilstand gekomen door COVID.Ook broer verloren door covid.Nee,ook
nog bezig om ergens anders te gaan wonen.Nee,ik hoop op andere tijden?.
Kan dat dan??
nee computer is moeilijk
Niet bij die van de provincie, wel die van de gemeente, waarbij ik mij een hoedje geschrokken
ben van het gemiddelde niveau van onze vertegenwoordigers en de starheid waarmee wordt
gedebatteerd.
Nee nog nooit bij geweest.
Nee, wist niet dat die er zijn.
Ja. Er word wel het idee geven dat er geluisterd word, maar het resultaat is meestal nihil.
Ben er nooit geweest
Nee, niet bezocht.
Door mijn werk niet mogelijk
Nee, ik weet niet eens wanneer wat plaats heeft
ja, soms rommelig, wel interessant
Ja deze heb ik een aantal keer bezocht. Ik ervaar het over het algemeen als een luistersessie
waar te weinig ruimte wordt gelaten voor inbreng en teveel van het onderwerp wordt afgeweken.
nog niet gedaan, ik sta er nog te ver vanaf. Ik heb net de cursus "ik wil in de gemeenteraad"
gevolgd en ga me er meer in verdiepen
Nee, ken ik niet.
Wanneer zijn die en waarover gaan die?
nog nooit gedaan; kan er dus ook niets over zeggen
Soms
Soms
Niet noemenswaardig,
Nee, nooit.
Nee.
Nee, wel de website.
Vroeger wel. Voor mijn gevoel vrij futiel om daarmee bezig te zijn.
Nee.
Ja
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Nog nooit bezocht. Op het moment dat ik op mijn vrije avond naar Lelystad daarvoor zou moeten,
is dat eigenlijk best een drempel. Verder kan ik mij niet herinneren dat ik wel eens een uitnodiging
heb gezien voor zo'n bijeenkomst
Nee, kan dat dan?
Zijn die er dan? Ga communiceren met je burgers. Maak zichtbaar waar jullie mee bezig zijn.
Denk ook aan mensen die GEEN omroep Flevoland kunnen ontvangen.
Veel meningen duurt lang
nooit gedaan
Nee, zoek info op andere wijze.
Nee, hoor zie nooit informatie hierover. Komt
Nee, wel van de gemeente.
nee. wel in Gemeenteraad.
Nog nooit gedaan
Ja het is goed geregeld
Neeonbekend dat deze bestaan
Nooit gedaan dus geen ervaring hiermee
Nog niet gedaan helaas
Nee. Geen idee dat dit mogelijk was. Informatievoorziening is beroerd vanuit provinciale staten
Nog nooit gedaan
Nee, wist niet dat die er waren. Zal eens kijken!!
Ja ben wel op bijeenkomsten over afstemmen v zorg geweest. Goed georganiseerd, goede
sprekers. Ook bijeenkomst van imkers in de provincie, goede locatie goed verzorgd. Lelystad is
hoofdstad maar bijeenkomsten zouden ook wel op andere plekken georganiseerd kunnenworden,
wisselend
Als t kan dan doe ik dat
Ik wist niet eens dat ze er zijn!
Ooit, over de gang van zaken t.a.v. het MC Ziekenhuis.
Nee, tot op heden is het er nog niet van gekomen.
Nee ik weet ook niet dat dat kan
nee, probeer via kranten en anderen media op de hoogte te blijven
ja, maar er is wel inspraak maar de uitvoering en betrokkenheid wordt niet of nauwelijks benut.
gratis kennis en hulp en niet de regie en ook niet de motiverende kennis en inhoud benutten of
ruimte geven ondanks de laagdrempeligheid en laag kostende manier om op de juiste plek met
lokaal betrokken mensen te werken.
Nog niet wel van plan
ja, positief
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Ja, ik ervaar dit als rommelig, langdradig en totaal niet van deze tijd.
Nee wist niet van bestaan af
Nee, ik kende deze mogelijkheid ook niet.
online vind ik niet prettig en door coronarisico vervallen voor mij openbare bijeenkomsten
nee onbekend met openbare bijeenkomsten
Nee.
Weinig. Weinig flexibiliteit in vergadervorm
Nee.
nooit geprobeerd
Wist niet van bestaan
Nee, ik wist niet dat deze mogelijkheid bestaat.
Ik zou niet weten waar!
Nee, want het is voor mij onduidelijk wanneer dit soort bijeenkomsten zijn.
Ja
Nee ivm oninteressante positionering onderwerpen. Communiceer vanuit whats in it for me,
customer journey aanpak
Nee, vaak tijdprobleem door werk
niet meer
Ja. Was een verschrikking.
Ja. Taai, lagdradig en langdurend, maar in tijdens van interessante onderwerpen ook spannend
Heel soms
Zelden
Nee niet bezocht
Informatief
Nee, ik lees soms wel de stukken en verslagen.
Nog niet
De laatste jaren niet.
Ja, vraagt veel geduld .... tamelijk formalistisch.
Nee alleen gemeente
Ja
ja
Niet erg boeiend en zaai
Nog niet gedaan
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De manier waarop gedeputeerden het beleid uitvoeren lijkt sterk op doel heiligt alle middelen.
Bijvoorbeeld de manier waarop met stikstof is omgegaan bij windmolenparken (opkopen
stikstofruimte) of het ind zijn voor alle kritiek.op uitbreiding Lelystad Airport.
Ja. Veel details. Weinig visie
nee maar volg altijd wel ontwikkelingen in de lookale media
Ja en interessant
Goed georganiseerde bijeenkomsten
Nooit, weet niet eens wanneer het is
Regelmatig, de beeld en geluidskwaliteit is het afgelopen jaar sterk verbeterd. De
beschikbaarheid van stukken op de website zijn vaak laat.
Sporadisch, als langdradig. Wellicht is het mogelijk om bij verandering van onderwerp een digitaal
signaal wordt verstuurd naar mensen die zich hiervoor hebben aangemeld, zodat ze bij een voor
hen belangrijk onderwerp gelijk kunnen inloggen om het te volgen.
Nee.
Niet mogelijk.kan niet weg i.v.m.24/7 mantelzorg
niet alles is interessant, lastig om de interessante items te vinden
Moeilijk, ambtelijk, langdradig, moeilijk te volgen, zeker als je niet voldoende bent ingevoerd in
de onderwerpen.
bijna nooit.
Nee. Hoe zou ik dat moeten weten dan? En is dat nog te volgen of gortdroge onbegrijpelijke
verwijzingen naar artikelen in plannen....maw...dan haken inwoners toch al snel af? Maar ik heb
nagenoeg niets gelezen over wat jullie doen.
Matig
Zijn die er dan ??
Neett
Nee. Ik weet niet welke onderwerpen wanneer behandeld worden. Ik lees of hoor daar eigenlijk
nooit wat over.
Wel eens gedaan. Maar dan zijn de belangrijkste kaarten al vaak geschut.
Nee. Nog nooit uitnodiging voorbij zien komen.
Jazeker, heel formeel en instrumenteel
Nee. Kan dat dan? Hoe?
Ja
Wist niet dat die mogelijkheid bestaat
Zeker, meerdere keren ingesproken.
Erg wollige, ambtelijke taal, formalistisch. Afstand tot de burger is te groot. Staten laten weinig
expertise zien. College komt capabel over.
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Onzettend veel gepraat en iedereen weet het beter en daarns hoir je nooit meer iets
Nee, weet niet wanneer iets beschikbaar is en welke invloed ik kan hebben
Over de windmolens, was oud nieuws.
Summier. Paar maal geweest maar heb er geen hoge pet van op.
Nooit gedaan
Ik ben hier niet bekend mee
Lang geleden
Een keer geweest ivm presentatie van een bekende die het Han Lammers fonds kreeg. Was een
old-boys network. De enige mensen die me wel aanspraken wilden vooral hun eigen bedrijf
promoten.
Ja. Schrik meestal van het niveau. Echte inhoudelijke discussies zijn zeldzaam. Standpunten
meestal van tevoren bepaald. Inhoudelijke discussies essentieel voor kwaliteit beslissingen.
Neen, niet meer.
Ja, redelijk goed te begrijpen maar ik ben geen gemiddelde inwoner.
Nee maar sluit t niet uit. Op gemeente en rijksniveau doe ik dat wel.
Zelden.
Nee, wist niet eens dat het kon
Ja, heel goed georganiseerd maar lage opkomst helaas
Ja, vreselijk langdradig, politiek gehakketak, meer persoonlijke belangen dan provinciale en
veelal vaag en weinig concreet.
Ja
Ja, vaak zijn deze bijeenkomsten niet bepaald constructief. Dat is jammer en een gemiste kans.
Ja, adequaat, wel wat langdradig
Nog niet
Nee. Online kan ik niet en naar Lelystad toe gaan is ook moeilijk. Ik ben een keer naar een
bijeenkomst geweest over het aanleggen van wegen hier in de buurt. Daar werd ik weggekeken
omdat ik niemand kende en niemand mij kende. Het was een mannen aangelegenheid. De enige
vrouwen die welkom geheten werden waren de echtgenotes van..! Zo leer je het wel af om naar
zo’n bijeenkomst te gaan.
Ik weet niet dat ze er zijn en wanneer.
Helaas nog niet
Helaas geen tijd, moet altijd werken
Nee
Nee
Neen
nee
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In welke gemeente woont u?
Inwoners
Lelystad
lelystad
Lelystad
Almere
Urk
Zeewolde
Lelystad
Lelystad
Lelystad.
Dronten
Lelystad
dronten
Lelystad
zeewolde
Op Urk
Almere
Urk
Lelystad
Dronten
Almere
Noordoostpolder.
Urk
Dronten
Almere
urk
Almere
almere
Urk
Almere
Dronten
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NOP
Noordoostpolder
Almere.
Almere
Almere
Urk
Noordoostpolder
noord-oostpolder
Lelystad
Noordoostpolder
Lelystad
Noordoostpolder
Almere. Het afvalputje van amsterdam.
Lelystad
Almere.
Lelystad
Lelystad
zeewolde
Almere, daar wordt ook niet veel rekening gehouden met mening burgers. Wordt ook alles beslist
door politieke partijen.
Lelystad
Dronten
NOP
Almere
lelystad
Lelystad
Urk
Noord oost polder
Gem. Noordoostpolder
Lelystad
Dronten
Lelystad
Almere
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Almere
Almere
Almere
Lelysstad
NOP
Dronten
Lelystad
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Lelystad
Noordoost Polder.
Almere
zeewolde
Dronten
Almere
Noordoostpolder
Lelystad
Almere / Urk
Almere
Dronten
Emmeloord
Dronten
Dronten
Lelystad
Zeewolde
Noordoostpolder.
Dronten
Noordoostpolder
Almere
Lelystad
Lelystad
Lelystad
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Almere
Almere
Almere
lelystad
Dronten
Noord oostpolder
Dronten.geen direct ant
Lelystad
Dronten
Almere
Almere
Almere
dronten
Almere
Lelystad
Dronten
Almere
Lelystad
Dronten
Dronten
Dronten
Almere
Almere
Dronten
Almere
Noordoostpolder
Almere buiten oost
Lelystad
dronten
Almere
Dronten
Dronten.
Almere
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Zeewolde
Lelystad
Lelystad.
Lelystad
Noordoostpolder
Lelystad
Lelystad
Almere
Almere
Almere
Urk
Zeewolde
Lelystad
Dronten (Biddinghuizen)
Lelystad
Biddinghuizen
Zeewolde
Zeewolde
Lelystad
Zeewolde
Emmeloord
Noordoostpolder
Zeewolde
Lelystad
Zeewolde
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Noordoostpolder
Lelystad
Lelystad
Dronten
Dronten
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Urk
Noordoostpolder
Zeewolde
NoordOostPolder
Emmeloord
Dronten
Lelystad
Lelystad
Dronten
Zeewolde
NoordOostPolder
Zeewolde
ZEEWOLDE
Lelystad
Almere
Noordoostpolder
Nop
Almere
ALMERE ( haven)
Lelystad
Zeewolde
Zeewolde
noordoostpolder
Zeewolde
NOP
Almere
Urk
Zeewolde
Lelystad
Urk
Urk
almere
Zeewolde
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Urk
noordoostpolder
Noordoostpolder buitengebied
Emmeloord
Almere
Lelystad
Noordoostpolder
Lelystad
Lelystad
Zeewolde
Lelystad
Noordoostpolder
noordoostpolder
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Almere
Dronten
Noordoostpolder.
Zeewolde
Almere
Zeewolde
Zeewolde
Almere
Almere
zeewolde
Noordoostpolder
Nop
Lelystad nvt
lelystad
Almere
Almere
Urk
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Zeewolde
Zeewolde
Dronten
Lelystad
Lelystad
Almere
Lelystadgeen
Zeewolde
Lelystad
Lelystad
Dronten
Dronten
Almere
Dronten
Urk
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Almere
Zeewolde
Almere
Zeewolde
Lelystad
Almere
dronten
Noordoostpolder
Almere
Noordoostpolder
Almere
Almere
Lelystad
Lelystad
Almere
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Zeewolde
Almere
Lelystad
Zeewolde
Dronten
Noordoostpolder
Lelystad
Almere
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
NOP
Almere
Urk
Lelystad
Almere
Almere
Biddinghuizen
Zeewolde
Zeewolde
Lelystad
Noordoostpolder
Lelystad
Dronten
Lelystad
Lelystad
Lelystad
NOP
Dronten
Lelystad
Biddinghuizen
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Almere
Dronten
Noordoostpolder
Almere
Lelystad
lelystad
Lelystad
Lelystad
lelystad
Dronten
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Noordoostpolder
Almere
Lelystad
Zeewolde
Lelystad
Almere
Almere
Lelystad
Almere
Lelystad
Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Almere
Almere
Lelystad
Dronten
Dronten
Lelystad
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LELYSTAD
Dronten
Almere
Lelystad
Almere
Almere
Lelystad
Zeewolde
Dronten
noord oost polder
Lelystad
Lelystad
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Almere
Dronten
Lelystad
Zeewolde
Almere
Lelystad
Lelystad
Lelystad geen
Lelystad
Dronten
Almere
Almere.
Lelystad
Lelystad
Dronten
Flevoland
Noordoostpolder
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Dronten
Almere
Almere
Dronten
Lelystad
Lelystad
Almere
Lelystad
Lelystad
Almere
Lelystad.
Noordoostpolder
Urk
Almere
Noordoostpolder
Nop
Nop
Almere
Dronten
Lelystad
NOP
Lelystad
noordoostpolder
Lelystad
Almere
Lelystad
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Welke onderwerpen heeft u in deze vragenlijst gemist en kunt u hierover
een toelichting geven?
Inwoners
toekomst en inrichting van provincie
ALS JE IETS DOORGEEFT EN DAT ZE ER NIETS MEE DOEN
Strategie en hoe die opgebouwd is en de verdeling ervan over Flevoland
floriade
Welzijnswerk
wegen onder houd en de bruggen die zoveel moeten kosten en waarom geen brugwachters meer
aam alles centraal geregeld? waar om die op centen bij de auto>? en waarom is dat zo veel? Wat
doen ze daar waat gaat het over ./ wat doen diie amtenaren van de provinsie wat doet die
commisaris van de provinsie de heledag ?
Inhoudelijke onderwerpen
De mogelijkheid om als inwoner te kunnen stemmen over de Commissaris der Koning.
Gezondheid
Leefbaarheid en woonomgeving
Een hoop uitleg gemist. Wat doet de provincie? Hoe krijg je daar inspraak in? Etc
Luchtvaart. Wegen. Energie en water voorziening.
Ik heb bij veel vragen 'neutraal' ingevuld, omdat ik eigenlijk te weinig weet van Provinciale Staten.
Ik stem wel, maar over het algemeen is informatie van en over de Provinciale Staten dusdanig
saai of onaantrekkelijk, dat ik me er weinig mee bezig houdt. Terwijl ik me toch zeker wel
betrokken voel bij diverse zaken en daar mijn inbreng over wil kunnen geven.
Hoe komt een burger aan informatie over actuele provincie zaken?
Ik mis de vraag over of iemand die werkt bij de provincie ook moet wonen in de provincie. Ik
vind zelf dat als iemand bij een provincie of gemeente werkt diegene ook moet wonen in de
gemeente of provincie. Het kan niet zo zijn iemand die over de infrastructuur gaat in deprovincie
/ gemeente zelf hier nooit gebruikt van gemaakt behalve voor woon-werkverkeer. Of zelf nooit
gebruik gemaakt van de voorzieningen omdat de persoon er niet woont. Evenredigheid van
mensen uit de diverse provincies zou ook in de landelijke politiek moet zijn afgedekt naast man /
vrouw / cultuur / leeftijd.
Dit is een prima start
De problemen van de provinciale journalistiek als vierde macht in het bestel. Hierdoor werd
deze enquete noodzakelijk. U kunt dat niet vervangen door Russiche trollen digitaal inspraak te
verlenen :-)
cultuur
Er waren geen vragen over inhoud, alleen over vertrouwen en zichtbaarheid. Terwijl het resultaat
telt. Bijvoorbeeld: provincie zet zich in voor. wat heeft u hiervan mee gekregen, bent
u gehoord, hoe ervaart u de manier van werken va statenleden (PS/GS)+en ambtenaren?
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Functioneren gedeputeerden. Dit is zwaar beneden peil. Wat dat betreft kan provinceihuis
opgedoekt worden.
Out of the box: Ik vraag mij echt af om na te denken over een supergemeente. Daarbij denk ik
aan de gemeente Flevopolder(Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde) en Noordoostpolder
(Urk en Nop) Ik begrijp dat de consequentie groot is voor de provincie. Dit zou veel aansluiten
bij de netwerklijnen en een zeer interessante vraag voor een hervorming.
Ik blijf het ingewikkeld vinden die gelaagde bestuursstructuur Den Haag - Provincie - Gemeente
en daarnaast ook regio en waterschap, maar goed dat is nu eenmaal zo en er gaan weinig
stemmen op om dat te veranderen.
Veel meer transparatie vanuit gemeenten en provincie, laat de inwoners samen meer te kiezen
hebben in belsuiten can het bestuur. 1x in de 4jaat naar de stembus aan de hand van een
propaganda stijdt voor de verkiezingen en daarna heb je niks meer te vertellen en in te zien.
Transparantie zonder zwarte balkjes en een grote gum.
Hier stond een opmerking over Emmeloord. De provincie hecht waarde aan opbouwende en
respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze passage voldoet hier
niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie hiervan in onze
communicatiekanalen niet effectief.
Het is allemaal schijninspraak!
vanalles
Kan ik zo niet bedenken
Dronten
Inspraak van bewoners waar ook iets mee wordt gedaan en niet zogenaamd naar geluisterd
wordt en daarna toch wordt gedaan wat ze al van plan waren.
Vooral opstartten van allerlei activiteiten ouderen, niet allen tehuizen maar ook in buurthuizen
enz.Geeft afleiding!
Openbaar groen, fietspaden en zwerfvuil OVERAL
Ik weet echt niet of dit tot iets leidt, eerlijk gezegd. Heb tijdens het invullen van de lijsten ook
steeds de neiging de boel maar weg te klikken. de vraag is of de burger moet participeren en de
vraag is of de burger wel wil participeren. Net zo goed als de vertegenwoordigers van de
verschillende politieke partijen vooral bezig zijn met hun eigen kijk op de zaak zonder erg open te
staan voor de mening van andere partijen, is de burger in de regel vooral op zoek naar bevestiging
en ook steeds minder bereid naar de argumenten van de bestuurders te luisteren.Of dat de
burger te verwijten is, of misschien wel het bestuur en de manier waarop de politiek in de regel
de afgelopen 10 jaar met de burger is omgegaan zou een mooie discussie kunnen opleveren. Als
er tenminste naar elkaar zou worden geluisterd.
Wil je iedereen bereiken als overheid, dan zal dit soms persoonlijker moeten. Nu staat alles erg
ver weg.
geen. wel zou ik voorkeur hebben voor een jongerenraad/ college als schaduw van de raad/
college. zo geven we ook een stem aan de jongeren en richten we de blik op wat in de
toekomst belangrijk is.
Milieu, energie transitie. (RES)
Geen direct antwoord paraat.
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Webinars
Ik heb geen aanvullingen
gerichter de interactie met de inwoners, de achterban is belangrijk.
Huidige aansluiting van station naar vliegveld.
Bijvoorbeeld een weergave van onderwerpen die op provinciaal niveau geregeld worden en of
de inwoners daarvan op de hoogte zijn?
Inspraak betreffende het mileu
Waar is info te vinden en voor en nadelen kenbaar maken zodat de burgers een mening kunnen
vormen.
Ik volg aardig de landelijke politiek, maar (helaas) niet de lokale. Als ik de gemiddelde burger hoor
praten over politiek dan geloof ik niet dat de oplossing zit in dat meeluisteren en meepraten
omdat de meeste het weinig interesseert. Ik denk dat je ook geen focusgroep nodig hebt, om vast
te stellen dat men geen vliegveld naast zijn huis wilt? Ik ben zelf 31 en zou het liefst meer
betaalbare woonruimte willen zien, en betere verbindingen met de randstad. Ik denk dat ik daar
zeker niet de enige in ben en dat dit bij de provincie bekend is.
Nog niets.
Volgende verkiezingen PS zijn in 2023. Mogelijk een idee om een "halverwege de rit"
resultatenoverzicht te maken in Jip en Janneke taal en dat bekend te maken bij de burgers?
Hoeveel extra groen, hoeveel provinciale wegen, welke Europese subsidies zijn waarvoor
aangewend, die dingen. Hoe zit het met de spoorverbinding Lelystad-Noorden en (ahum) de
opening van vliegveld Lelystad?
Milieutransiotie. Er wordt op geen enkele manier geluisterd en rekening gehouden met een
groot gedeelte van de Flevolandse bevolking als het om de plaatsing van windmolens en
zonnepanelen gaat. De leden van de provincie laten geen moment voorbij gaan om de
Nederlandse bevolking te laten zien hoe goed Flevoland het in deze sector doet. En dat alleen
ten faveure van zichzelf.
In het kort uitleggen hoe er in de provincie besluiten genomen worden. Wie zet er onderwerpen
op de agenda?
Klimaat en windmolens waar de burger niets over te zeggen hebben. Eerst neerzetten en dan
vragen wat de inwoners er van vinden.
Uit de vragen blijkt dat de provincie het gevoel heeft goed bezig te zijn. Maar de realiteit is,
volgens mij, totaal anders.
Hoe de provincie dichterbij hun inwoners staan Inzicht en transparant zijn
Onderhoud van groen en wegen in de polder
Geen mening
Geen.
het lidworden van een burgerpanel om via enquetes mee te praten en ideeën aan te dragen.
Almere heeft een Almere panel, hoewel dat de laatste tijd weinig actief is. Wel eengoed initiatief.
Soort raadpleging van de bevolking. Heeft geen democratisch "recht"of "nut", maar geeft denk
ik wel goed inzicht hoe mensen ergens over denken
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Ecologisch beleid en energietransitie. Probleem vd windmolens en zonnepanelen. Meer aandacht
voor minder stenen in tuinen en zonnedaken maken v gebouwen
Zie hierboven Waar is t democratisch gekozen bestuur???
Specifieke vragen over onderdelen van het beleid, als kunst, milieu
betere communicatie tussen noordoostpolder en de rest van flevoland. wij voelen ons hier vaak
niet vertegenwoordigd.
samenwerken, regie bij provincie en gemeente en oplossend en uitwerkend samen of werkgroep
met kennis en betrokken mensen
Weetniet
Inspanningen op het gebied van promotie, toerisme, grote attracties (de verwaarlozing van de
Batavia bijvoorbeeld). Plus de rol van de provincie als 'reddende engel' bij grote
maatschappelijke problemen.
Deel uit maken van een werkgroep.
niets
succes
Lelylijn.
Niet specifiek
Het zijn kort door de bocht vragen, van slecht niveau, sorry geen toevoeging aan het onderwerp.
Zonde van het geld.
Beargumeren van bepaalde besluiten
de invloed van de kiezers. Ik ga zo lang ik al leef stemmen. Het is een recht wat wij hebben en
dat koester ik. Maar ik heb altijd de indruk dat de dag na, welke verkiezing ook, ik totaal geen
invloed heb. Dit is wel negatief gedacht door mij, maar zo voel ik het wel.
Vragen over het behalen van milieu doelen en de communicatie hierover.
De vraag of er voldoende duidelijkheid gegeven/gecommuniceerd wordt, waar de provincie voor
staat en wat hun taken zijn.
Concreet beleid bv tav infra natuur scholen recreatie
Plaatsing windmolens en zonneparken.
Huur van woningen veel te hoog en wanneer komt er eens een stop op die huurverhoging
Laat de provincie het voortouw nemen in het vernieuwen van de regionale politiek, lees het
boek 'Tegen verkiezingen' van David van Reybroeck en organiseer burgerfora die bindend
adviseren of zelfs beslissen
Geen.
Een overzicht van beleidsonderwetpen
Vragen over besteding gelden met onderliggende data. Welke partij kwam zijn woord na sinds
vorige verkiezing?
Niets, denk ik.
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Worden burgers sowieso geïnformeerd over voorgenomen activiteiten via de gemeentelijke
kanalen.?
Rol provincie t.o.v. regionale instellingen: Provincie kan afspraken maken met regionale
instellingen over hoe zij inwoners betrekken bij hun beleid / activiteiten. Belangenbehartiging
richting rijk e.d: Signaleringsfunctie vanuit de provinciale samenleving is van belang en vraagt
wellicht om specifiek gerichte communicatie tussen provincie en inwoners.
Nut en noodzaak van het provinciebestuur. De landelijke overheid is voor mij het zichtbaarste
bestuursorgaan. Europa, provincie en gemeente blijven door de geringere media aandacht
daarbij achter. Ik denk dat daardoor de vraag bij mij opkomt wat doet de provincie eigenlijk en
kan dat niet bij de rijksoverheid of de gemeente neergelegd worden ? Overigens wel met de
bijbehorende budgetten.
Aanbod van cultuur en verantwoorde vrijetijdsbesteding in mijn dorp.
Uitleg hoe de provinciale Staten tot hun besluitvorming komen. Dit omdat veel mensen, zoals ik,
alleen maar denken, dat er een provinciehuis, vol ambtenaren alleen maar belastinggeld over
de balk alk aan het gooien zijn.
Vragen of men überhaupt op de hoogte is van wat de provincie nu doet en/of burgers daarbij
betrokken worden. Ik zie of lees nooit wat over de provincie.
Specifieke thema's waar het provinciale beleid op is gericht noemen zou de beantwoording van
de vragen meer valide maken.
Hoe kunnen we praktische oplossingen, voor gesteld belijd, sneller operationeel krijgen. Zie de
planetaire gezondheid en daaraan gekoppelde planten, dieren en menselijke gezondheid.
Oplossingen zijn er maar kunnen we alleen samen. We hebben elkaar nodig, waar is de politiek
in deze?
Er is niet heel diep ingegaan op de kwaliteit van het besluitvormings proces maar dat is naar
alle waarschijnlijkheid ook niet zo zichtbaar voor de doelgroep van deze enquête.
Subsidie verstrekken voor verbeteringen van onze dorpen.
Nee, geen idee.
Ik weet het niet.
Heeft de provincie Flevoland wel bestaansrecht?
Te veel om op op te noemen. Maar als er adequaat gecommuniceerd gaat worden met de juiste
middelen voor de juiste bewonersgroepen zal het zeker verbeteren.
erg gericht op vertegenwoordigende democratie en stem van de meerderheid, maar democratie
is meer, gaat ook over journalistiek en stem van de minderheid
Waarom wordt er zoveel 'verborgen' achter al dat zogenaamde inbreng en meepraten. Terwijl
dat vaak een farce is?!
Het onderwerp water. We leven op de bodem van de Zuiderzee, maar kunnen haast niets doen
met water. In de steden en bij de randmeren is daar aandacht voor, niet bij de kleinere dorpen.
Zeker rond Swifterbant moet daar meer aandacht voor komen
Vragen over de zin van provincies
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Jullie gaan uit van jullie zelf. Dat inwoners weten wat jullie doen en hoe jullie je verhouden tov
de gemeente. Ik heb geen idee. Ik ga er vanuit dat gemeenten weer onder jullie vallen, maar
dan kan zoiets als met die heipalen toch niet gebeuren? Controleren jullie gemeenten? Leggen
zij verantwoording aan jullie af? Dus bij het begin beginnen. Je kunt niet vragen stellen zonder
dat bekend is waar het over gaat.
Groenbeheer. Zeer belangrijk. Groen in wijken word verwaarloost
Vragen over politieke partijrn
Een afvinklijstje met oncrete onderwerpen. weet u waar de provincie over gaat? Weet u waar de
gemeente over gaat? En hoe beide politiek-bestuurlijke organisaties met elkaar samenwerken?
Vragen over de het provinciaal bestuur en hun lange termijn visie. Vragen over beid en klimaat
verandering. Vragen over de bestuurscultuur. Vragen over de kennis en netwerken van
bestuurders. Vragen over het nut van dit orgaan Vragen over de haarvaten van de provincie in
relatie tot haar inwoners. Vragen over het inzicht in de financiële huishouding.
Landbouw
Stellingen over waar provincie mee bezig is.
Beleidsvraagstukken
Openbaar vervoer, bereikbaarheid van alle woonkernen….
Een duidelijk overzicht van wat een provincie concreet doet en voor verantwoordelijk is. Is echt
onbekend. Welke burger heeft er nu wat met de provincie?
Hier stond een opmerking over datacenters. De provincie hecht waarde aan opbouwende en
respectvolle communicatie. De toonzetting en het woordgebruik in deze passage voldoet hier
niet aan en daarom hebben we deze geschrapt. Wij vinden de publicatie hiervan in onze
communicatiekanalen niet effectief.
noord oost polder is het putje van flevoland alles is hier weggehaald en word nog weggehaald
Welzijn, veiligheid
Hoe wordt strategisch beleid uitgevoerd. Voor de burger speelt de provincie meer achter de
schermen een rol die niet altijd even duidelijk is.
Wet ik nog niet zo.
Zie eerdere antwoorden
Cultuuromslag is echt nodig: bestuurders zijn er voor de inwoners, niet andersom. Als dat kwartje
niet valt (ook bij inwoners!), heeft burgerparticipatie nauwelijks zin. Geef weer invulling aan het
begrip 'Civil Servant'.
De vraag weet u waar de provincie zich mee bezig houdt en hoe de provincie aan financiële
middelen komt
Invloed van provincie op watermanagement, ruimtelijke ordening. Kijk meer integraal.
Burgerinitiatieven en right to challenge, samenwerking met gemeenten
Dit zijn wel heel abstracte vragen, ik mis de verdieping.
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Ik vind het heel moeilijk om erachter te komen wat de provincie doet. Als ik inlichtingen vraag,
wordt ik steeds naar een website gestuurd. De artikelen die daarop zouden staan, lees ik graag
op papier. Maar als ze al toegestuurd worden zijn het andere, onleesbare stukken. Waarschijnlijk
de juridische stukken die niet op internet staan. Die taal is mij te moeilijk. Zo word ik al jaren
gedemotiveerd.
Hoe worden burgers meer betrokken bij het geen er gebeurt op provincie niveau
Vragenlijst is prima
Moet ik nog over nadenken
Hoe zichtbaar provincie nu is voor burgers
.
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Ik mis een soort nul meting. Hoe ervaart de Flevolander (en graag onderverdelen in doelgroep)
de democratie? In deze lijst wordt er van uitgegegaan dat allerlei verbeteringen nodig zijn, en
dat de inwoners zicht hebben op het functioneren van de provincie. Ik denk niet dat ze er zicht op
hebben (dat zou je moeten checken) en als ze er al zicht op hebben, dan is het niet
vanzelfsprekend dat er allerlei verbeteringen nodig zijn. Nu gaan we kiezen uit geboden
verbeteringen zonder basis. Bovendien is de vraag of men hier wel zicht op wil hebben. Het kan
prima zo zijn dat mensen het juist fijn vinden hier geen mening over te hoeven hebben. Vlak dat
ook niet uit.
Het aanbrengen van gelaagdheid of differentiatie qua participatie in de kernthema’s van de
provincie. Sport of cultuur zijn niet vergelijkbaar met grote infrastructurele projecten of de
energiestrategie.
GS
Geen
Ambtenaren
een keuze over de rol van de provincie binnen het geheel van mee-overheden
Prima vragen op zich. Maar een inventarisatie op wat de belangrijkste verbeterpunten zijn voor
alle rollen zou niet misstaan hebben.
De rol van Provinciale Staten en de rol van Gedeputeerde Staten
Inclusie en diversiteit. Hoe kunnen provinciale staten, gedeputeerde staten en de ambtelijke
organisatie ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en dat er meer kansengelijkheid is in
Flevoland. Dit is volgens mij enorm belangrijk, juist ook in Flevoland.
Communicatie tussen PS en inwoners. Hoe bereiken inwoners de politiek en hoe bereikt de
politiek de inwoners.
De provincie is slechts een bestuurslaag in ons democratisch bestel. Natuurlijk moeten we zelf
zorgen voor verbetering, maar we zijn soms ook afhankelijk van de Rijksoverheid. Affaires als
de kinderopvangtoeslag hebben zijn weerslag op hoe ernaar de overheid wordt gekeken. Ik miste
in de vragenlijst vragen over hoe we als overheden samen kunnen werken aan verbetering van
onze democratie. Overigens vind ik dat ons democratisch bestel over het algemeen goed
functioneert.
Ik heb gemist wat de impact is van een zeer veelkleurig politiek landschap dat leidt tot een grote
diversiteit aan fracties en inzichten en hoe deze nu samen toch de stem van de inwoners
kunnen zijn en meer samen op zoek moeten naar de richting voor Flevoland, welke kaders zij
stellen op de terreinen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de provincie.
Zelf heb ik geen onderwerpen gemist.
Interessant onderwerp en vol in ontwikkeling. Tijdens de Flevolandse Omgevingswet-weken
veelvuldig aan de orde gekomen. Neem eens een kijke op https://omgevingswetflevoland.nl
geen
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