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Vooraf

Deze tekst markeert een moment in een stroom 
van presentaties, gesprekken en ervaringen over 
bestuurlijke vernieuwing. Voor een bestuur is er 
dan ook wel iets gaande in de maatschappij. De 
ontwikkelingen variëren van een groeiend wantrouwen 
in de instituties en vertegenwoordigers van de 
democratische rechtstaat tot de groeiende behoefte 
van mensen in onze samenleving om het zelf te doen 
en mee te doen. Deze ontwikkelingen moedigen 
provinciale staten en gedeputeerde staten aan om 
anders te besturen en om dit vooral nu te doen.  
De provincie Flevoland kan hierbij steunen op goede 
voorbeelden waarin die andere manier van besturen 
al naar voren komt. Deze voorbeelden komen in dit 
document samen. De lessen uit die voorbeelden 
tellen op tot een set uitgangspunten van participatie 
wanneer de provincie uitnodigt om mee te doen met 
het bestuur. 

De elf uitgangspunten staan uitgebreid beschreven 
in hoofdstuk 5. Samengevat gaat het om de volgende 
uitgangspunten:

1. Participatie betekent een open houding, waarbij 
Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en 
medewerkers van de provincie steeds gericht zijn op 
verbinding met mensen in de samenleving.

2. De provincie denkt in relaties en handelt vanuit 
vertrouwen, door processen te (helpen) organiseren 
waarin samen wordt opgetrokken om van initiatief 
tot resultaat te komen.

3. In de samenwerking sluit de provincie zo veel 
als mogelijk aan op de verschillende wensen die 
mensen hebben ten aanzien van wijze, onderwerp 
en intensiteit van meedoen.

4. De provincie blijft experimenteren met 
samenwerken en leert daarvan. 

Status: een reflectie- en overgangsdocument
Dit is een reflectiedocument – het wil u op ideeën 
brengen, u uitnodigen om zaken en mensen van 
een andere kant te bekijken. Het document is dus 
niet bedoeld voor snelle oplossingen; het geeft niet 
alle antwoorden en werkt niet alles uit. Op basis 
van dit document kan de provincie daar wel met de 
samenleving en andere overheden aan werken. 

Deze tekst is in die zin een voorbereiding op de 
statenverkiezingen van maart 2023: de nieuwe 
provinciale staten en gedeputeerde staten kunnen 
afspreken om bepaalde uitgangspunten van 
participatie te hanteren in hun (gezamenlijke) werk de 
komende 4 jaar. Zij kunnen deze afspraken ook formeel 
vastleggen in beleid en/of een verordening.
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1. Inleiding

Ook individuele inwoners uitnodigen 
Het was een duidelijke bestuurlijke opdracht: nodig behalve volksvertegenwoordigers, ook inwoners uit voor 
die bijeenkomst. De opdracht kwam van gedeputeerde Smelik. Zij heeft in de periode 2019-2023 bestuurlijke 
vernieuwing in haar portefeuille. Bestuurlijke vernieuwing gaat onder andere over de vraag: hoe willen wij als 
bestuurders en volksvertegenwoordigers in relatie staan tot elkaar en tot de samenleving? Voor de bewuste 
bijeenkomst was het antwoord: naast elkaar, want samen weten wij het beter en kunnen wij meer. 

Een voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing
De bijeenkomst die ook open stond voor individuele inwoners, heette ‘Samen de boer op’. Deze vond plaats op 
24 juni 2022 en ging over de strategische agenda 1.0 ‘Over de brug komen’. De strategische agenda is bedoeld om 
tot afspraken te komen tussen het Rijk en de regio. De strategische agenda is een voorbeeld van bestuurlijke 
vernieuwing. De vernieuwing zit in de relaties tussen provincie, gemeenten en waterschap: samen als regio 
optrekken. Een ander aspect van de vernieuwing zit in de relatie tussen deze overheden en inwoners waarbij de 
inwoners variëren van een enkel persoon tot een grote groep en van niet of losjes georganiseerd tot een bekende 
vorm. Bovendien kan een ‘ inwoner’ ook ondernemer, boer, professional of nog iets anders zijn. 

Ook voor de volksvertegenwoordigers was het een bijzondere bijeenkomst, omdat het buiten de gewone 
vergadercycli viel en het voor alle volksvertegenwoordigers in de provincie was bedoeld. Zij kwamen samen in 
plaats van ieder apart in de eigen provinciale staten, gemeenteraad of algemene vergadering van het waterschap. 

En zo kwam het dat op 24 juni een interessant gezelschap bijeen kwam om belangrijke zaken voor Flevoland te 
bespreken. Van wethouder tot jongere en van statenlid tot commercieel manager. 

Drie centrale vragen
‘Samen de boer op’ is één voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing. Het is wel een voorbeeld waarin de drie vragen 
samenkomen die gedeputeerde staten centraal stellen bij bestuurlijke vernieuwing.

1. Hoe doen wij het als gedeputeerde staten en provinciale staten samen? 
2. Hoe werken wij samen met andere overheden?
3. Hoe gaan wij om met onze inwoners?

In deze vragen slaat ‘hoe’ op twee verschillende aspecten. Ten eerste zijn het vragen naar verhoudingen: hoe 
staan wij in verhouding tot elkaar? Mogelijke antwoorden zijn: 

• de één staat hiërarchisch boven de ander; 
• wij staan naast elkaar; 
• eerst wij, dan jullie; 
• wij staan tegenover elkaar; 
• wij voorop en de anderen (moeten) volgen; 
• we staan ver uit elkaar of we staan dichtbij elkaar. 

Als mensen gedragen wij ons naar de verhoudingen; deze voelen we vaak meer dan dat we er woorden aan geven. 
Tenzij we verandering in de verhoudingen willen. Daar gaat bestuurlijke vernieuwing over en daarom deze tekst. 
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Ten tweede slaat de ‘hoe’ in de vragen hierboven op: hoe organiseren we onze samenwerking op zo’n manier dat de 
verhoudingen die wij wensen tot uitdrukking komen? Concreet gaat het hierbij steeds om de volgende vier vragen:  

a. wanneer betrekken wij als gedeputeerde staten en/of provinciale staten anderen bij ons werk? 
b. wie betrekken wij? Of: wie nodigen wij uit en hoeveel moeite willen wij doen om hen mee te laten doen?
c. wat houdt hun betrokkenheid in? Of: waar nodigen wij hen toe uit? Wat is hun invloed? En wat betekent dit 

voor ons? 
d. hoe organiseren wij deze betrokkenheid in een proces? 

Het goede dat er al is waarderen en er op voort bouwen 
Aan de hand van verschillende voorbeelden van bestuurlijke vernieuwing uit de afgelopen bestuursperiodes voer 
ik u langs antwoorden op deze vragen. (Zie bijlage 2 voor een verwijzing naar de gebruikte bronnen.) Eén van die 
voorbeelden is de bijeenkomst ‘Samen de boer op’ als onderdeel van het proces om als regio en Rijk tot afspraken 
te komen (de strategische agenda ‘Over de brug komen’). De verschillende voorbeelden tonen hoe belangrijk het is 
om ervaring op te doen en zo te leren, te zien wat de mogelijkheden zijn en wat dit kan opleveren. 

Zoals een statenlid voorafgaande aan de bijeenkomst van ‘Samen de boer op’ zei: 

“De uitnodiging irriteerde me. Is er iets dat ik nog niet weet?  
Doen we dingen verkeerd? Maar ja, ik zal er zijn”. 

Na afloop reageerde dit statenlid met de woorden: 

“Ik heb het enorm gewaardeerd! Ik kwam in gesprek met mensen die 
echt een tegenwicht voor mij vormen. Zij prikkelen mij”. 

De verschillende voorbeelden komen hier ook aan bod voor de belangrijkste lessen over bestuurlijke vernieuwing. 
Aan elk voorbeeld werken andere mensen. Zij leren van alles over verhoudingen en manieren van meedoen. In dit 
document breng ik deze lessen samen en maak er een geheel van. Dit vloeit voort uit een besluit van provinciale 
staten (Startnotitie bestuurlijke vernieuwing – onderdeel participatie(verordening) van 26 januari 2022). 

In deze startnotitie staat één zin die ik in de komende hoofdstukken bijzondere aandacht geef: 

“Participatie is een houding, een denkwijze, waarbij je als medewerker 
en bestuurder van de provincie (gedeputeerde en statenlid) constant in 
verbinding staat met de samenleving”. 

Democratie functioneert wanneer iedereen die er onderdeel van is zich realiseert dat er verschillende 
perspectieven op de zaak zijn en dat we rekening met elkaar hebben te houden. Daarmee kunnen besturen 
en participatie steeds worden teruggevoerd op de grondhouding. Bij deze grondhouding sta ik in deze tekst 
uitgebreid stil. Dit doe ik ook door in deze tekst vragen te stellen die hopelijk aan het denken zetten, want hoe 
treedt u anderen tegemoet? Hoe doet u mee? 
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Resultaat
Het geheel aan lessen resulteert in uitgangspunten van participatie wanneer de provincie de uitnodigende partij 
is. (Zie hoofdstuk 5.) De tekst gaat beperkt in op de situaties waarbij het andersom is: het initiatief komt uit de 
samenleving of van een andere overheid en de provincie wordt uitgenodigd om mee te doen. 

De uitgangspunten van participatie wanneer de provincie uitnodigende partij is, vormen een stevig fundament 
om participatiebeleid en/of een participatieverordening op te baseren. De uitgangspunten zijn om twee redenen 
een stevig fundament. Ten eerste komen ze voort uit de praktijk van bestuurlijke vernieuwing van Flevoland zelf. 
Ten tweede, door de verschillende, verspreide lessen samen te brengen, ontstaat er een geheel om integraal toe 
te passen in toekomstige processen. Zo wordt het goede dat er al is in Flevoland een nog betere manier van de 
provincie besturen. 

Met dit reflectiedocument en de conclusie – de uitgangspunten van participatie - weten inwoners en anderen 
in Flevoland waar de provincie mee bezig is en wat reëel is om van het bestuur te verwachten bij participatie. 
Daarom is deze tekst bedoeld voor iedereen in de provincie Flevoland die begaan is met het bestuur, de 
democratie en het welbevinden van dit deel van Nederland. 

Opzet
In hoofdstuk 2 staan twee voorbeelden centraal waarin provinciale staten actief de eigen rol vernieuwen in 
relatie tot gedeputeerde staten en de samenleving. De voorbeelden zijn: voorkantsturing door provinciale staten 
bij het herzien van het economisch beleid en de omgevingsvisie ‘Samen maken we Flevoland’. In hoofdstuk 3 
draait het om de samenwerking tussen provincie, andere overheden en de samenleving. Over deze samenwerking 
gaan de voorbeelden in dit hoofdstuk: het windpark Zeewolde en de strategische agenda ‘Over de brug komen’. 
Hoofdstuk 4 gaat in op stijlen van vertegenwoordigen en besturen. Deze zijn van invloed op de uitnodiging aan 
de samenleving om mee te doen. Hoofdstuk 5 toont de uitgangspunten van participatie wanneer de provincie 
uitnodigende partij is. Bijlage 1 is een lijst met 44 manieren om meedoen te organiseren. Er zijn nog meer 
manieren mogelijk. Punt is dat iedere keer opnieuw een vorm moet worden gevonden die aansluit bij de mensen 
die meedoen, de verhoudingen en de centrale vraag. Bijlage 2 is een verantwoording van de documenten die zijn 
gebruikt, de mensen die hebben meegewerkt aan deze tekst, de keuzes die zijn gemaakt voor de vijf genoemde 
voorbeelden van bestuurlijke vernieuwing.
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2. Gedeputeerde staten,  
provinciale staten en de samenleving

Bestuurlijke vernieuwing gaat onder andere over de vraag: hoe willen wij als gedeputeerde staten en provinciale 
staten in relatie staan tot elkaar en tot de samenleving? In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de pilot 
Voorkantsturing Economisch Beleid en de omgevingsvisie ‘Samen maken we Flevoland’ bij deze vraag stilgestaan. 

2.1 Kaders stellen – pilot Voorkantsturing Economisch Beleid

Provinciale staten hebben drie verantwoordelijkheden: het stellen van kaders bij beleid, het vertegenwoordigen 
van de bevolking en het controleren van het werk van gedeputeerde staten. Van deze drie verantwoordelijkheden 
komt kader stellen het minst goed uit de verf in ons binnenlands bestuur. Dit heeft ten minste twee redenen. Ten 
eerste omdat een college in de regel met de startnotitie komt. Hierop kan provinciale staten (of in een gemeente 
de raad) alleen reageren door eventueel wijzigingen aan te brengen of het geheel af te keuren. Ten tweede 
omdat ook in de startnotities van colleges kaders geen vast onderdeel zijn. Soms worden wel woorden gebruikt 
als uitgangspunten, randvoorwaarden, normen, programma van eisen. Maar beleidsprocessen hebben vaak een 
lange doorlooptijd en na verloop van tijd is het voor provinciale staten onduidelijk welke ‘kaders’ er waren.

Kaders
Kaders zijn stellig geformuleerd en geven aan waar het resultaat tenminste aan moet voldoen. Op deze manier 
geven kaders zowel richting als ruimte. Een beperkt aantal zaken staat niet ter discussie. Dit zijn de kaders. De 
rest wordt later ingevuld, onder andere kan dit plaatsvinden in gesprek met de samenleving. Nog een belangrijk 
kenmerk: kaders geven geen doelstellingen en/of oplossingen aan. Deze worden immers gedurende het proces 
ontwikkeld. Ook dit kan weer samen met de samenleving. Verder hoeven afspraken die al (voor iedereen) gelden, 
zoals wettelijke regels, niet als kader te worden geformuleerd, want zij zijn dit al. Ten slotte, de formulering van 
kaders luistert nauw. Zijn de gekozen woorden voor beperkte uitleg vatbaar? Zijn de woorden ook te begrijpen 
voor leken en gaat het dus niet om jargon? Voor het formuleren van een kader helpt het om op zoek te gaan naar 
punten waarop spanning of conflict zit of kan komen te zitten, want kaders zijn politieke keuzes. Met kaders kan 
provinciale staten ook de verantwoordelijkheid van controleren beter in de praktijk brengen; zonder kaders wordt 
controleren al snel alleen informatie vragen. 

Provinciale staten van Flevoland stelt kaders 
Na de provinciale statenverkiezingen van maart 2019 gaven statenleden aan meer aan de voorkant van beleids-
ontwikkeling te willen sturen. Een belangrijke reden voor deze wens waren de verhoudingen tussen gedeputeerde 
staten en provinciale staten. Het college van 2019 heeft in de staten 23 van de 41 zetels en de oppositiepartijen 
wilden ook gerichte invloed. Zij wilden dit al bij het opstellen van de startnotitie. Het herzien van het economisch 
beleid werd als pilot gekozen. Dit gebeurde op initiatief van de ambtenaar die verantwoordelijk was voor dit proces.
In de pilot zijn het begeleiden van het leerproces en het werken aan de inhoud gescheiden: 

• de Statenwerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing bewaakte de kwaliteit van de werkvormen en stukken en de 
legitimiteit en voortgang van het proces. Waar nodig stuurde de werkgroep bij op het proces. De werkgroep 
bestond uit statenleden. Aan besprekingen van de werkgroep deden ook mee de gedeputeerde voor 
Bestuurlijke Vernieuwing, ambtenaren en een externe procesbegeleider. 
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• de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving richtte zich op de economische inhoud;  
in 6 werksessies pelde de commissie het economisch vraagstuk af om tot kaderstelling te komen. 
 De commissie nam als uitgangspunt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable 
Development Goals) en de brede welvaart indicatoren. Dit deed de commissie op basis van een door 
provinciale staten aangenomen motie.

Zo is gezamenlijk toegewerkt naar het kaderdocument dat is vastgesteld door provinciale staten.

Twee voorwaarden om te kunnen slagen
Een voorwaarde voor succes is goede procesbegeleiding. Een procesbegeleider werkt methodisch. Dit wil 
zeggen: deze weet welke stappen er gezet moeten worden en in welke volgorde om bij het gewenste resultaat 
uit te kunnen komen. Bij iedere stap weet een procesbegeleider de goede vragen te stellen. Wie uit te nodigen? 
Welke vraag centraal te stellen? Welke vorm werkt om met de deelnemers tot antwoorden te komen? Bij 
iedere werkvorm is het bovendien de vraag welke voorbereiding nodig is voor de deelnemers om verstandig 
en volop mee te kunnen doen. Ook nadat een werkvorm is uitgevoerd, moeten resultaten worden geordend en 
overzichtelijk gepresenteerd. Met deze resultaten wordt immers in een volgende processtap verder gewerkt. Een 
procesbegeleider verricht al deze handelingen samen met de mensen die dicht op het proces zitten. Bij de pilot 
voorkantsturing waren dit de beleidsambtenaren en de Statenwerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. 

De tweede voorwaarde voor succes, in het bijzonder bij het stellen van kaders, is dat de deelnemers zich 
(kunnen) verdiepen in de materie. Er is namelijk veel kennis nodig om tot de kern te komen - wat kaders in 
feite zijn. In het proces bleek dit ook. Daarom stelden de beleidsambtenaren een informatiepakket samen als 
onderdeel van het proces. Ook werden themasessies met experts en partijen uit de regio georganiseerd voor de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving. 

De resultaten
Volgens de gedeputeerde voor Economie en de Statenwerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing ontstond in het 
proces meer dialoog tussen gedeputeerde staten en provinciale staten. Ook vonden zij de dialoog beter. De pilot 
bevorderde de onderlinge verhoudingen en het inhoudelijke resultaat mag er zijn. 

Van alle mogelijke thema’s die ertoe kunnen doen bij economisch beleid, hebben provinciale staten er 22 benoemd 
en in volgorde van belangrijkheid gezet. Bovendien is bij elk van de 22 thema’s de gewenste rol van de provincie 
aangegeven. Er is een onderscheid gemaakt tussen stimulerend, regulerend of een combinatie van beide. Het 
meest hecht provinciale staten aan ‘voldoende en passende werkgelegenheid’, ‘goede bereikbaarheid’ en ‘goed 
wonen’. De gewenste rol van de provincie is bij deze 3 thema’s zowel stimulerend als regulerend. 

Het belang van de 22 thema’s – waarom economische ontwikkeling ertoe doet voor Flevoland – is ook door 
de statenleden besproken. Provinciale staten hebben 10 waarden benoemd als antwoord op de vraag: wat 
gunnen wij de inwoners van Flevoland? De waarden variëren van economische zelfstandigheid (in plaats van het 
achterland van de metropool) tot goede sociale samenhang (in plaats van een ieder voor zich samenleving). 

Provinciale staten willen dat gedeputeerde staten de 22 thema’s, de 10 waarden en hun werkingsduur tot uiting 
laten komen in de uitwerking van het economisch beleid. Ook stelt provinciale staten: handhaaf de reeds 
gemaakte financiële kaders zoveel als mogelijk voor deze bestuursperiode (2019-2023); daar waar nodig, kom met 
nieuwe passende begrotingsvoorstellen.
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Lessen
Drie lessen in het bijzonder wil ik hier noemen. Ten eerste is een vraag bij hoeveel dossiers een lekenbestuur als 
provinciale staten zelf tot de kaders wil komen? Provinciale staten zijn een lekenbestuur om een goede reden, 
namelijk dat alle burgers zich verkiesbaar kunnen stellen, ongeacht opleiding. De keerzijde is dat een statenlid 
een vergoeding krijgt voor het statenlidmaatschap. In de praktijk betekent dit dat veel statenleden er een baan 
naast hebben. Dit heeft gevolgen voor de tijd die een statenlid kan besteden aan provinciale staten.

Ten tweede, in plaats van een informatiepakket bestuderen, wat bovendien veronderstelt dat elk statenlid even 
goed uit de voeten kan met veel geschreven tekst, wonen er vast en zeker mensen in Flevoland met verstand 
van zaken. Zij kunnen worden gevraagd om hun kennis met provinciale staten te delen. Dit kost ook tijd, vooral 
om te organiseren, maar het heeft ook positieve neveneffecten. Voor statenleden om weer nieuwe mensen te 
leren kennen die zij ook vertegenwoordigen. En voor inwoners van Flevoland om samen op te trekken met hun 
provinciebestuur. 

In het proces om tot kaders voor het nieuwe economische beleid te komen, zijn er ook werkbezoeken 
georganiseerd. Deze zijn echter op het laatste moment geannuleerd, omdat er een minimaal aantal statenleden 
aan moest meedoen en dit aantal niet werd gehaald. De vraag is welke indruk dit heeft gemaakt op de 
Flevolanders die klaar stonden om statenleden te ontvangen? Ik zou denken: geen goede. Daarom: laat de 
aandacht uitgaan naar de mensen die meedoen en dus wel aanwezig zijn. 

Ten derde kunnen er behalve inhoudelijke kaders, ook proceskaders worden geformuleerd: waar moet - bij de 
uitwerking van het wat en hoe door gedeputeerde staten - het participatieproces aan voldoen? Een proceskader 
zou bijvoorbeeld kunnen zijn: bij de totstandkoming van het economisch beleid zijn alle leeftijdsgroepen 
evenredig vertegenwoordigd. In de regel doen bepaalde leeftijdsgroepen minder mee in participatieprocessen. 
Voor economisch beleid zijn juist de jonge mensen tussen 18 en 35 jaar oud cruciaal, met name vanwege de 
vergrijzing van de bevolking. Het proceskader in het voorbeeld zou gedeputeerde staten verplichten om zich 
extra in te spannen om alle leeftijdsgroepen te interesseren om mee te doen.

Hoe doen wij het als gedeputeerde staten en provinciale staten samen?

In het voorbeeld van de pilot Voorkantsturing Economisch Beleid zijn de verhoudingen duidelijk. 
Provinciale staten zijn eerst en vervolgens is het de verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten 
om het een en ander nader uit te werken tot beleid. Het gaat om het uitwerken van de kaders en de 
manier waarop de economische activiteit in de provincie kan worden gereguleerd en/of gestimuleerd. 
Provinciale staten stellen het beleid ten slotte vast. Gedeputeerde staten kunnen dan de uitvoering ter 
hand nemen. 

In het volgende voorbeeld, de omgevingsvisie, is er ook inbreng vanuit de samenleving. Hier beginnen 
gedeputeerde staten met een startnotitie en de eerste fase van het proces: verkennen. Aan deze 
verkenning doet de samenleving volop mee. Op basis van deze eerste fase stellen provinciale staten 
kaders vast die gedeputeerde staten uitwerken tot de visie. Vlak voorafgaande aan de vaststelling van 
de omgevingsvisie bespreken provinciale staten deze tijdens de Flevotop met verschillende inwoners 
en vertegenwoordigers van maatschappelijk organisaties. 
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2.2 De omgevingsvisie

In het coalitieakkoord van 2015-2019 staat het voornemen om een omgevingsvisie te maken, zoals bedoeld in de 
aangekondigde Omgevingswet. De coalitie kiest voor 

“een uitnodigingsplanologie en een eigentijdse en innovatieve aanpak om 
de visie samen met de omgeving tot stand te brengen en uit te voeren”. 

De coalitie van toen nam de sfeer van de Omgevingswet al serieus bij het maken van de omgevingsvisie. De 
Omgevingswet is een teken van de tijd. Het sluit aan bij de initiatiefkracht in de samenleving: zelf doen, eigen 
verantwoordelijkheid in combinatie met het collectief en samen doen. 

Deze kwaliteiten, op hun beurt, zijn een consequentie van de individualisering die al zeker sinds 1960 gaande is. 
Bij individualisering staat het individu en zijn behoeften centraal. Een persoon voelt zich niet vanzelfsprekend 
lid van bijvoorbeeld een gezin, vereniging, kerkgemeenschap of politieke partij, of vertegenwoordigd door een 
organisatie. Dit betekent dat mensen die meedoen aan initiatieven zich op allerlei manieren aan de initiatiefnemer 
presenteren: van een enkel persoon tot een grote groep en van niet of losjes georganiseerd tot een bekende vorm. 
Het maakt hierbij niet uit wie de initiatiefnemer is - een overheid, maatschappelijke organisatie, bedrijf of individu. 

Dit betekent dat ook de provincie steeds meer inwoners uitnodigt die alleen namens zichzelf spreken en 
niemand vertegenwoordigen. Traditioneel staat de provincie open voor belangengroepen; wie namens een 
organisatie spreekt, kan meepraten over provinciaal beleid. 

Voor overheden heeft het voordelen om met vertegenwoordigers van organisaties te werken. Vertegenwoordigers 
leveren een redelijk overzichtelijk aantal mensen op. Bestuurders en ambtenaren raken bekend met deze 
vertegenwoordigers. Zij spreken met elkaar ongeveer op hetzelfde abstractieniveau en gebruiken vaak zelfs 
dezelfde woorden. Bovendien is het logisch dat de belangengroepen ook zelf een bijdrage leveren aan de 
uitvoering van afspraken. Soms gaat het hierbij om polderen: als organisaties tot afspraken komen, deze aan de 
eigen achterban voorleggen en vervolgens zelf ook meewerken aan het nakomen van de afspraken. 

Maar, zoals gezegd, mensen voelen zich niet altijd vertegenwoordigd door een organisatie. Bovendien wijst 
gedeputeerde Smelik op het feit dat de provincie via organisaties bij de bekende mensen uitkomt. Soms is dit 
gemakkelijk en soms ook ongemakkelijk, namelijk wanneer de provincie juist nieuwe mensen wil laten meedoen. 
Maar al bekend of niet, iedereen mag er zijn en meedoen. Mensen kiezen daarbij hun eigen vorm. Participatie 
wordt daarmee veelzijdiger en maakt een grote dosis aan procesvaardigheden noodzakelijk.

Vijf x samenspel bij de omgevingsvisie en Omgevingswet 
Hieronder licht ik vijf onderwerpen uit die gaan over het samenspel tussen gedeputeerde staten, provinciale 
staten, andere overheden en inwoners. Deze zijn: het proces om tot de omgevingsvisie te komen ‘Samen maken 
wij Flevoland’, vastgesteld op 8 november 2017. Onderdeel hiervan is de Flevotop, georganiseerd door provinciale 
staten en gehouden op 7 oktober 2017. In de omgevingsvisie staan zes principes waarmee de zeven opgaven uit 
de omgevingsvisie zullen worden uitgewerkt. Hieronder ga ik in op de zes ‘Flevoprincipes’ en op één van de zeven 
opgaven, namelijk de belofte van bestuurlijke vernieuwing getiteld ‘Ruimte voor initiatief’. Als onderdeel van dit 
laatste punt ga ik ook in op het idee van één overheid.
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Het maken van de omgevingsvisie ‘Samen maken we Flevoland’
Van november 2015 tot april 2016 maakte een groep ambtenaren een tour door Flevoland om de trends, 
ontwikkelingen en kwaliteiten van de provincie te onderzoeken. In dit reizende atelier werden tientallen 
gesprekken gevoerd over vele thema’s. Het resultaat van deze eerste fase werd publiek gepresenteerd en 
bovendien besproken met provinciale staten. Deze laatste gaf daarop kaders mee voor de volgende fase in het 
proces: het schrijven van de omgevingsvisie. Provinciale staten gaf aan dat op 4 thema’s 12 punten nader moesten 
worden uitgewerkt. Eén van de thema’s was de bestuursstijl waarbij provinciale staten vraagt rekening te houden 
met de krachten in de samenleving en de stijl van besturen die daarbij past: minder sturend en meer faciliterend. 
Dit laatste wil zeggen: maak maatschappelijk succes mogelijk. 

De Flevotop
De Flevotop (7 oktober 2017) was een initiatief van provinciale staten in hun streven naar bestuurlijke 
vernieuwing: de betrokkenheid van Flevolanders bij de grote opgaven van de toekomst vergroten. De 
begeleidingscommissie Omgevingsvisie, bestaande uit vijf statenleden, organiseerde de top. 

Met de Flevotop kregen statenleden feedback op de omgevingsvisie een maand voordat zij deze (na een debat in 
de staten) zouden vaststellen. Bovendien werd met de Flevotop al een begin gemaakt met de nadere uitwerking 
van de omgevingsvisie. 

De Flevotop was opgezet rond de zeven opgaven uit de (toen nog concept) omgevingsvisie. Over iedere opgave 
voerde een groep deelnemers een dialoog. Deelnemers werd gevraagd namens zichzelf te spreken. Zij hadden 
geen voorkennis over de opgaven nodig om mee te kunnen doen. 

Radboud Universiteit Nijmegen evalueerde de Flevotop uitgebreid. De evaluatie laat een genuanceerd, met 
name positief, beeld zien. Er zijn tien statenleden bevraagd over hun ervaringen met de Flevotop; zij waren allen 
aanwezig. Twee van hen maakten onderdeel uit van de begeleidingscommissie, de andere acht deden mee aan de 
Flevotop. Zeven van deze tien waren even positief als de andere deelnemers; drie statenleden waren negatiever. 

De evaluatie maakt niet duidelijk wat de kritische punten precies waren. Wat ik jaren later vooral hoorde, was 
teleurstelling over de deelnemers. Veel van hen waren actief in organisaties en al bekend bij de provincie. 
Ik vind dit soort kritiek moeilijk om te horen. Deze mensen zetten zich in voor de publieke zaak, ook op hun 
vrije zaterdag. De tafelvoorzitter zorgde ervoor dat deelnemers evenveel aan het woord konden komen; zij 
domineerden dus niet. Bovendien, iedereen in Flevoland was uitgenodigd. Vervolgens is het aan mensen zelf of 
zij aan de gekozen vorm willen meedoen of dat het niet hun manier, moment of onderwerp is. Ik bekijk het liever 
van de positieve kant en waardeer wie wel aanwezig zijn. 

De deelnemers gaven in de evaluatie aan dat zij over de uitwerking van de omgevingsvisie in contact willen 
blijven, dat er een vervolg komt. Dat het geen éénmalige gebeurtenis, is maar een moment in een proces dat ook 
samen wordt doorlopen. Ook weer met nieuwe mensen erbij. Deze les wordt in ieder geval ter harte genomen bij 
‘Samen de boer op’, de bijeenkomst op 24 juni 2022, in het kader van de strategische agenda ‘Over de brug komen’. 
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De Flevoprincipes
In de omgevingsvisie staan zes Flevoprincipes die bedoeld zijn om de provincie te inspireren in het richting geven 
aan de uitwerking van de omgevingsvisie. 

1. We werken met focus en enthousiasme aan maatschappelijke opgaven. Enthousiasme: behalve de moeilijke 
keuzes, zien we ook de kansen. Focus: we richten ons met onze partners op een beperkt aantal vraagstukken. 

2. Verhalen zijn onze basis. Elke plek in Flevoland heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen gemeenschap. Bij nieuwe 
vraagstukken vormen deze verhalen de basis. 

3. We roepen iedereen op: doe mee en draag bij, want de toekomst van Flevoland wordt door velen gemaakt.
4. We hebben het lef om het anders en beter te willen doen. De durf om te vernieuwen, is karakteristiek voor de 

jongste provincie van Nederland. 
5. We ontwikkelen positieve en betekenisvolle oplossingen voor Flevoland die sociaal, fysiek en economisch 

duurzaam zijn voor mens en natuur. 
6. Mensen maken Flevoland. 

Ik herhaal de Flevoprincipes hier met plezier. Het zijn goede woorden om in herinnering te brengen.

Twee aanvullingen op de Flevoprincipes
Principe 1 en 2 kunnen worden aangevuld. In enthousiasme zit energie en die ontstaat ook wanneer provincie en 
anderen samen verhalen uitwisselen wanneer zij elkaar ontmoeten. Verhalen vertellen over ervaringen die wij 
meemaakten en die voor ons van betekenis zijn en ons raken. Iedereen kan uit eigen ervaring vertellen. Het is 
een prima begin om contact te maken. 

Ook principe 4 kan worden aangevuld: toon lef, behalve voor inhoudelijke oplossingen, ook voor hoe anderen 
tegemoet worden getreden. Zonder angst (tenzij er serieuze bedreigingen zijn). Bijvoorbeeld ben ik alert 
wanneer het woord ‘verwachtingsmanagement’ valt. Het lijkt een uitdrukking van realiteitszin, wat kunnen we 
waarmaken? Maar het lijkt ook een uitdrukking van angst: als ze maar niet denken dat ze meer invloed krijgen 
dan het geval is … als ze maar niet worden teleurgesteld, want dan word ik/worden wij daarop aangekeken. Bij 
verwachtingsmanagement klopt voor mij de richting niet. Het gaat er niet om iets van een ander te managen; 
manage liever jezelf. De vraag is namelijk: ben ik/zijn wij duidelijk over wat ik/wij willen en niet willen, wat niet 
ter discussie staat en dus ook wat wel, waarvoor wordt uitgenodigd/wat is de vraag? En als ik toch niet duidelijk 
blijk te zijn dan kan ik mezelf verbeteren of de ander een open vraag stellen om de ander eerst te begrijpen. Ik 
ben immers uit op oprecht contact. 

Eén van de zeven opgaven: ruimte voor initiatief 
De provincie is een bestuurslaag die belangrijk is voor ruimtelijke kwesties: water, natuur, bodem, ruimtelijke 
ordening, milieu, mobiliteit. Daarmee is de omgevingsvisie en straks de Omgevingswet belangrijk voor de 
provincie. 

De Omgevingswet bundelt wetgeving en algemene maatregelen voor de fysieke leefomgeving. De wet geeft 
meer ruimte aan provincies, gemeenten en waterschappen om hun omgevingsbeleid af te stemmen op de eigen 
behoeften en doelstellingen. Ook biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. De houding van provincies 
en gemeenten bij het beoordelen van plannen uit de samenleving hoort er één te zijn van mogelijk maken en 
daarbij kaders meegeven. Populair uitgedrukt met de woorden ‘Ja, mits..’ Dit in plaats van eerst aan te geven 
dat het niet kan vanwege allerlei regels, maar misschien toch wel wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan. Het ‘Nee, tenzij…’. 
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In de Omgevingswet is ruimte voor initiatief vanuit de samenleving een belangrijke waarde. Daar gaat deze tekst 
in principe niet over. Hoewel de uitgangspunten en grondhouding niet anders hoeven te zijn. De provincie toetst 
initiatieven aan de omgevingsvisie: zijn initiatieven in lijn hiermee? Ook kan de provincie er bijvoorbeeld op 
letten dat er goede procesbegeleiding is, zodat de kennis over veel verschillende mensen uitnodigen om mee te 
doen, kan worden aangewend. 

Ten slotte, de provincie wil als één overheid met andere overheden optreden. Dit laatste om processen voor 
initiatiefnemers mogelijk te maken of soepeler te laten verlopen. In hoofdstuk 4 komt het belang hiervan naar 
voren bij het voorbeeld van snel internet op het platteland. 

De omgevingsvisie ‘Samen maken wij Flevoland’ (vastgesteld op 8 november 2017) geeft aan dat in 2030 de 
belofte van bestuurlijke vernieuwing is ingelost: Ruimte voor initiatief. Maar visies moeten om de paar jaar 
worden aangepast; in een paar jaar kan het nodige veranderen in een maatschappij. Deze actualisatie van de 
omgevingsvisie Flevoland staat op het programma voor de nieuwe bestuursperiode (2023-2027).

Hoe gaan wij om met onze inwoners?

De provincie ziet letterlijk iedereen staan. Het maakt niet uit of iemand wil meedoen als individu of 
als vertegenwoordiger van een groep of organisatie. De provincie leert graag steeds nieuwe mensen 
kennen. Een les is om de bekende mensen evenveel te waarderen om hun bijdrage. 

Er zijn deelnemers die een voorkeur hebben om onderdeel te worden van een proces in plaats van mee 
te doen aan een éénmalige gebeurtenis. Een les is om contact te maken en te houden. Op deze manier 
kunnen deelnemers zich het vraagstuk eigen maken en een betere bijdrage leveren. 

Elkaar verhalen vertellen uit ervaring en elkaar met vertrouwen, zonder angst, tegemoet treden, helpen 
om contact te maken. 

De provincie erkent mensen die zelf initiatief willen nemen voor iets dat voor meer mensen van belang 
is. Indien het initiatief in lijn is met de politieke keuzes die zijn gemaakt dan kan de provincie meedoen 
aan het initiatief. Tenminste als de provincie dit wil. En misschien heeft de provincie een rol op basis 
van regelgeving. In dat geval kijkt de provincie, eventueel samen met andere overheden, wat deze kan 
doen om het initiatief mogelijk te maken. 
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3. Relatie met andere overheden  
en de samenleving 

In het vorige hoofdstuk stond de vraag centraal: hoe willen wij als gedeputeerde staten en provinciale staten in 
relatie staan tot elkaar en tot de samenleving? Bestuurlijke vernieuwing in Flevoland gaat ook over de vraag: hoe 
werken wij als provincie samen met andere overheden en hoe gaan wij (samen) om met inwoners? In dit hoofdstuk 
wordt aan de hand van het windpark Zeewolde en de bijeenkomst ‘Samen de boer op’ deze vraag verkend. 

3.1 Windpark Zeewolde

Aanleiding
Sinds de jaren 90 ontdekten veel boeren in Flevoland de wind als inkomstenbron. Boeren hadden op hun land 
eigen windturbines. De veelheid en variatie aan turbines maakte wel een rommelige indruk volgens velen, terwijl 
de open polder een belangrijke landschapswaarde is. Pas toen de provincie en de gemeenten Dronten, Lelystad 
en Zeewolde in 2016 het regioplan Windenergie vaststelden met daarin duidelijke kaders die richting gaven, 
kwamen initiatieven van de grond om verandering in de situatie te brengen. 

Het regioplan Windenergie deelt de provincie op in vier deelgebieden. De initiatiefnemers in een deelgebied 
moeten samen één plan maken dat voldoet aan de kaders van het regioplan. Alleen op deze manier werd een 
vergunning verleend. Dit betekende dus samenwerken of niemand profiteert van de gunstige wind in Flevoland. 
De kaders zijn: saneren, opschalen en participeren. 

De kaders
Een nieuwe, grote windturbine levert meer energie op dan enkele oude, kleinere. Door oude windturbines te 
verwijderen (saneren) en er minder nieuwe voor in de plaats te zetten, wordt er zelfs meer energie opgewekt 
(opschalen). De nieuwe, grotere én gelijkvormige windturbines mogen alleen in bepaalde zones worden gebouwd: 
langs natuurlijke lijnen in het landschap. Dit komt een bepaalde schoonheid ten goede. 

Een belangrijke consequentie van minder windturbines in bepaalde zones is dat de nieuwe windturbines moeten 
worden gedeeld en niet het exclusieve eigendom zijn van één agrariër. Het kader participeren betekent hier dat 
alle inwoners en (agrarische) ondernemers de kans krijgen om te investeren in een windpark in hun deelgebied. 
Als aandeelhouders krijgen zij winst uitgekeerd.

Vasthouden
Een voormalig ambtenaar van de provincie die het project leidde, ervoer de samenwerking met de gemeenten 
en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als een hoogtepunt van het proces. Zij slaagden erin om 
met elkaar vast te houden aan het kader van saneren. Provinciale staten bekrachtigde dit uitgangspunt door 
te besluiten dat wanneer minnelijk overleg niet lukt om oude windturbines te saneren, de provincie dan het 
juridische proces van onteigening van de windturbines in gang mag zetten. Dit is een keer gebeurd. 

Een juridisch proces in relatie tot participatie
Iedereen kan een juridisch proces beginnen. Dat is onderdeel van onze democratische rechtstaat. Voor deze 
tekst is geprobeerd om met een inwoner over zijn ervaringen met het proces te spreken. Maar hij wil niet met 
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overheden spreken zo lang als het juridische proces loopt over planschade en nadeelcompensatie. Hij is het 
oneens met de geboden bedragen. 

Bij het juridisch oplossen van geschillen komen partijen tegenover elkaar te staan. Voor iedereen is het daarom 
beter dat deze optie beperkt wordt ingezet of als laatste stap in de reeks van mogelijkheden. Participatie waarbij 
deelnemers van invloed kunnen zijn, leveren andere verhoudingen op: meer naast elkaar en met elkaar. Onderzoek 
wijst uit dat bij ingrijpende beslissingen binnen de ruimtelijke ordening deze participatie het meest bijdraagt aan 
de legitimiteit van het bestuur (acceptatie van besluiten). De besluiten van de bestuursrechter worden als minder 
legitiem ervaren, die van alleen het provinciebestuur (provinciale staten en gedeputeerde staten samen) het minst.

Soms is de gang naar de rechter de beste en snelste weg om een probleem op te lossen. Bovendien, formele 
inspraak en juridische processen zijn ook onderdeel van onze rechtstaat. Het mag er allemaal zijn én deze doen 
niets af aan de waarde van participatie. Dit laatste wordt wel al snel zo gevoeld. De onteigening van hierboven 
wordt door de voormalige ambtenaar van de provincie als een dieptepunt van het proces ervaren. 

Wat als we ons realiseren dat er altijd een paar mensen uiterst kritisch zijn, pas willen meedoen bij de formele 
inspraak (ter inzage legging tegen het einde van het proces of bij de behandeling in de commissie) of voor 
de juridische weg kiezen? Dan kunnen we vanaf het begin van het proces onderzoekend blijven: wie komen 
gedurende het proces er zo in te staan? Ook kunnen we dan in contact blijven vanuit acceptatie dat zij er zo in 
willen staan of zich genoodzaakt voelen om er zo in te gaan staan.

Het voordeel van contact
In februari 2022 sterft in Flevoland een zeearend door een windturbine. Deze gebeurtenis roept discussie op. Eén 
optie die wordt geopperd is dat de provincie het Windpark B.V. dwingt om maatregelen te nemen, zodat er minder 
vogels omkomen door de windturbines. Dit kan echter niet, omdat dit niet is opgenomen in de vergunning die is 
verleend. Gelukkig had de ecoloog zo’n prettig contact met het bestuur van Windpark B.V., en was de relatie met 
elkaar zo goed opgebouwd dat hij het gesprek erover wel kon aangaan. De voormalige ambtenaar van de provincie: 

“Met dezelfde motivatie met elkaar kunnen kijken naar een oplossing 
dan is ook iets duurzaams in de relatie neergezet. Dit is zoveel beter 
dan vanuit het provinciehuis gaan schermen met rechtszaken om die 
maatregelen af te dwingen”.

Het voordeel van kaders
Kaders stellen maakt vanaf het begin duidelijk welke moeilijke besluiten genomen moeten worden. Het is 
moeilijk maar belangrijk om keuzes niet vooruit te schuiven, bijvoorbeeld uit angst voor de reacties. In Nederland 
weten we allemaal wat daarvan de consequenties zijn. Denk bijvoorbeeld aan het hele stikstofverhaal. 

Kaders stellen is één ding. Vervolgens is het van belang om consequent vast te houden aan duidelijke kaders.  
Dit helpt een proces waaraan vele verschillende mensen meedoen. Deze duidelijkheid en daarmee zekerheid is 
voor iedereen belangrijk, ook voor de investeerders in het windpark en de ontwikkelaars van het windpark.  
De andere kant is dat er ook is meebewogen met de eigenaren van oude windturbines. Zij kregen 4 jaar de 
tijd om hun oude windturbines af te breken. Terwijl de oude turbines nog niet zijn afgebroken, kunnen zij ook 
meedoen aan het windplan Zeewolde en daar financieel van profiteren. Ik formuleer het hier positief en realiseer 
me dat er ook kritiek op is. Toch denk ik dat elkaar tot op zekere hoogte iets gunnen belangrijk is om een 
democratie te laten functioneren.
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De ruimte
Kaders geven richting én maken daarmee duidelijk waar de ruimte zit. Bij kaders stellen is het heel belangrijk 
om de vorm niet voor te schrijven. Deze wordt gevonden met elkaar in het proces en is afhankelijk van de doelen 
die de deelnemers aan het proces zichzelf stellen. In het geval van het windpark Zeewolde was er van alles om 
gezamenlijk uit te zoeken: de soort, hoogte en aantal van de windturbines, de organisatievorm, wie kunnen 
meedelen in de opbrengsten, de plekken (binnen de mogelijke zones), meedoen of niet meedoen. 

De samenwerking tussen overheden
Over de samenwerking tussen en met overheden is het geluid in dit voorbeeld: we kunnen elkaar vinden indien 
nodig. We voelen de steun, met name van de gedeputeerde en de wethouder, en kunnen deze krijgen wanneer we 
er om vragen. De gemeente Almere hield zich afzijdig, maar de inwoners van Almere konden ook investeren en 
dus meeprofiteren van de windturbines die aan de grens van de gemeente staan. Over de provincie wordt gezegd 
dat deze in de meewerk-stand staat: 

“heel prettig, heel dichtbij”. 

Procesbegeleiding o.a. voor het hanteren van verschil
Als de overheid wil dat er per deelgebied één project is waar dus velen aan mee moeten kunnen doen, dan ligt 
het voor de hand om te zorgen voor goede procesbegeleiding. Want al deze mensen stap voor stap mee laten 
doen en met elkaar tot een resultaat komen, gaat natuurlijk niet vanzelf. 

Er zijn de initiatiefnemers – een groep agrariërs - die het belangrijk genoeg vinden om ervoor in actie te komen. 
Er zijn de eigenaren van windturbines die tegen hun zin afstand moeten doen van hun eigendom. Er zijn mensen 
die de windturbines dichter bij hun huis of bedrijf krijgen en daar slagschaduw en geluidsoverlast door gaan 
ervaren. Er zijn investeerders die gronden in eigendom hadden voor woningbouw maar door het windpark 20 
tot 25 jaar niet op die gronden kunnen bouwen. Er zijn mensen die alleen financieel voordeel hebben bij het 
windpark. Er zijn mensen die blij worden van het feit dat er meer duurzame energie wordt opgewekt en er zijn 
mensen die de windturbines niet mooi vinden. 

Er zijn dus veel verschillende mensen die uiteenlopend belang hechten aan de verschillende waarden: veel 
duurzame energie opwekken; inkomsten genereren (of verliezen door waardedaling vastgoed of niet kunnen 
ontwikkelen); de schoonheid van de windturbines (of het gebrek daaraan); het effect van de windturbines op 
welzijn en gezondheid. Een procesbegeleider zorgt ervoor dat

a. deze allemaal naar voren kunnen komen 
b. met elkaar wordt nagegaan welke waarden de belangrijkste zijn 
c. met elkaar oplossingen worden bedacht om de waarden, die niet op de voorgrond komen, toch op een 

acceptabele manier een plek te geven.

Met de hulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een agentschap van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, werd het proces op gang gebracht om te komen tot een coöperatie. Dit werd 
Windpark Zeewolde B.V..

De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor procesbegeleiding. Inwoners en ondernemers waren de 
leidende krachten. Zij vertrouwden elkaar dat dit goed van de grond zou komen en dat iedereen die in het gebied 
woont de mogelijkheid zou hebben om mee te kunnen delen in de opbrengsten. Dat vertrouwen was hard nodig 
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omdat het ook een onzeker proces is – gaat het lukken? – met de nodige risico’s - leveren onze investeringen 
straks voldoende op? 

De procesbegeleider vindt niets van de inhoud, maar weet er wel het een en ander vanaf om de goede vragen te 
kunnen stellen. De procesbegeleider doet wel alles wat mogelijk is om tot een resultaat te komen, maar wat het 
resultaat wordt, is de procesbegeleider om het even. De procesbegeleider zorgt dat de aandacht blijft liggen bij 
de mensen die willen en houdt contact met de mensen die tegen zijn of niet willen. Alles mag een plaats hebben 
én we gunnen elkaar iets. 

Grondhouding: positief, eerlijk en duidelijk zijn
Volgens de voormalige ambtenaar van de provincie die het project leidde, is voor het slagen van een proces, 
zoals Windpark Zeewolde, een grondhouding nodig waarbij het volgende de boventoon voert: positief zijn, eerlijk 
zijn en duidelijk zijn. Positief betekent dat er vertrouwen is: we komen er samen wel uit, want we zijn er tenslotte 
zelf bij. Eerlijk zijn betekent hier dat er eerst een oplossing moest worden gevonden om de lasten weg te nemen 
van de mensen die de meeste overlast moesten verdragen, bijvoorbeeld al bij het aanleggen van de benodigde 
infrastructuur en later door de slagschaduw en geluid van de windturbines. Toen dit was gelukt, had iedereen 
evenveel kans om mee te doen. Zo ontstond een eerlijke verdeling. Duidelijk zijn, is hierboven al naar voren 
gekomen bij de kaders. 

Relaties aangaan, het gesprek voeren, eerst samen proberen naar oplossingen te zoeken. Dit was ook de 
instelling van de gedeputeerde die bij deze casus was betrokken. Uit onderzoek blijkt dat in vergelijking met 
andere provincies er in Flevoland minder rechtszaken worden begonnen. 

Discussiepunt
Wie zich aandelen in het windpark kon veroorloven, deelt mee in de opbrengsten. Een percentage van de 
opbrengsten gaat naar een speciaal fonds. Het geld uit dit fonds kan worden besteed aan projecten om de 
leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Een discussiepunt is: hoe hadden de opbrengsten ten goede kunnen 
komen aan meer mensen in de provincie, of ten minste de inwoners van gemeente Zeewolde? Bijvoorbeeld 
had gemeente Zeewolde ook aandelen kunnen kopen. De opbrengsten waren dan ten goede gekomen aan 
de algemene middelen. Hier profiteert iedereen in de gemeente van. Dit kan een positieve associatie met de 
energietransitie geven. 

De provincie wilde niet financieel delen in het windpark, omdat de provincie de vergunningen verleent en 
daarmee ook handhaver is. 

Het resultaat in cijfers
Windpark Zeewolde B.V. is eigendom van meer dan 200 boeren, bewoners en ondernemers uit het buitengebied 
van Zeewolde. Het gebied omvat meer dan 300 vierkante kilometer. Meer dan 90% van de boeren, bewoners 
en ondernemers die in dit gebied wonen en/of werken, is al aandeelhouder. Dit is het grootste boeren/
burgerwindcollectief van Europa. Ook alle inwoners van Almere en Zeewolde kregen de gelegenheid om via de 
uitgifte van een obligatielening financieel te participeren. Met 320 MW is het ook nog het grootste windproject op 
land in Nederland. 

De huidige 220 verspreid staande windturbines maken de komende jaren plaats voor 83 grotere, modernere 
turbines. Deze wekken samen bijna 3 x meer energie op dan de huidige turbines. Het windpark is vrijdag  
26 augustus 2022 door meer dan 200 boeren en omwonenden feestelijk geopend.
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Hoe werken wij samen met andere overheden en hoe gaan wij om met onze inwoners?

Windpark Zeewolde toont hoe duidelijke kaders een proces helpen; een proces heeft richting nodig. In 
dit voorbeeld stelden de provincie en drie gemeenten samen de kaders. Zij lieten zich niet tegenhouden 
door het feit dat niet alle zes gemeenten in Flevoland wilden meedoen. De kaders gaven richting en 
maakten duidelijk waar de ruimte zat voor de vele (boeren)bedrijven en inwoners om zelf keuzes te 
maken. Met de hulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een procesbegeleider kwamen 
de ondernemers en inwoners tot een indrukwekkend resultaat. Met het beschikbaar stellen van 
middelen voor procesbegeleiding, erkende de provincie de noodzaak hiervan. 

In het voorbeeld hieronder werken de provincie, de zes gemeenten in Flevoland en het waterschap 
samen onder de titel ‘Samen maken we Flevoland’. Het is in eerste instantie een samenwerking op 
bestuurlijk niveau. Eén van de zaken waar ‘Samen maken we Flevoland’ aan werkt, is de strategische 
agenda om tot afspraken met het Rijk te komen. Deze strategische agenda wordt op een goed moment 
besproken met de volksvertegenwoordigers van de provincie, gemeenten en het waterschap. Later is er 
een bijeenkomst waar ook inwoners, ondernemers en professionals van harte welkom zijn. Gelijk aan 
de bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren, kunnen zij een vraagstuk aan de orde stellen 
dat hun interesse heeft en waar zij aan willen (mee)werken. Dit levert interessante gesprekken op.

3.2 ‘Samen maken wij Flevoland’ 

In 2020 starten de besturen van de provincie, de zes gemeenten van Flevoland en het waterschap het proces 
‘Samen maken wij Flevoland’. (Dit is ook de titel van de omgevingsvisie van de provincie.) Eén doel is om tot 
afspraken te komen met het Rijk over zaken als het aantal en soort te bouwen woningen. Deze afspraken zullen 
komen te staan in de strategische agenda ‘Over de brug komen’. 

Voor het proces ‘Samen maken wij Flevoland’ neemt van iedere organisatie een bestuurder deel aan de 
bestuurlijke contactgroep. Ook is er een ambtelijke contactgroep ter ondersteuning, met daarin medewerkers 
van de provincie, de zes gemeenten en het waterschap. Met verschillende ministeries zoeken de contactgroepen 
uit waar afspraken over moeten worden gemaakt. Wat wil de regio? Het Rijk? Wat vragen de regio en het Rijk aan 
elkaar en wat hebben zij elkaar te bieden? Dit is een intensief proces waarbij inhoud en groepsvorming door 
elkaar heen lopen. 

Verschillende bijdragen
Binnen de contactgroepen wordt eerst afgetast wie de leiding neemt, wie zich actief opstelt, wie afwacht. Ook 
wanneer er een begin is gemaakt - werkafspraken worden gemaakt, zaken worden uitgewerkt - is maar een 
deel van de groep actief. Dit is een patroon in groepsdynamiek die hier relevant is, omdat het kenmerkend is 
voor groepen, ongeacht de samenstelling. De verwachting is vaak dat een groep functioneert als een team: 
iedereen werkt even hard mee en kan elkaar vervangen. Dit bereiken, vergt enorme investeringen in relaties 
en persoonlijke groei. In iedere samenwerking is het daarom de vraag in hoeverre een team nodig is of dat een 
groep goed genoeg is voor de taak in kwestie. 

Eén van de gemeentesecretarissen ziet dat vooral de provincie zich inzet voor ‘Samen maken we Flevoland’.  
Het waterschap zet zich ook actief in en de gemeenten zitten er wisselend in. Maar indien nodig, vinden 
bestuurders en ambtenaren elkaar. 
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Betrokkenheid van de volksvertegenwoordigers 
In de bestuurlijke contactgroep komen op een goed moment vragen op als: wanneer betrekken wij 
de volksvertegenwoordigers bij ons werk? Wat houdt hun betrokkenheid in? Hoe organiseren wij deze 
betrokkenheid? Antwoorden op vragen als deze komen tot stand in overleg met de fractievoorzitters en hun 
ambtelijke ondersteuning. 

De vertegenwoordigers, op hun beurt, vragen zich misschien al langer af wat er gaande is in deze regionale 
samenwerking. Het is bekend dat volksvertegenwoordigers gemakkelijk een grote afstand ervaren tot wat er 
gebeurt in de bestuurlijke overleggen in de regio of regio’s. “Wat wordt daar besproken en besloten?” Eenzelfde 
vraag stellen inwoners over hun gemeente of provincie. Deze echo kan informatief zijn: wat maakt dat ik deze 
vraag als vertegenwoordiger stel en kan ik mij voorstellen waarom inwoners deze zelfde vraag stellen, maar 
dan aan ons als provincie of gemeentebestuur? Het is moeilijk om in de vraag “Wat wordt daar besproken en 
besloten?” geen wantrouwen te horen. Maar ieder van ons kan er ook voor kiezen om interesse en betrokkenheid 
te horen. Dan wordt het een vraag om informatie en de mogelijkheid om ook van invloed te zijn. 

Voor de volksvertegenwoordigers vinden eind 2021 twee informatiebijeenkomsten plaats over de strategische 
agenda ‘Over de brug komen’. Vanwege de coronapandemie zijn het videobijeenkomsten. In februari 
2022 is versie 1.0 van de strategische agenda af. In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe 
gemeenteraden ontvangen de strategische agenda als informatienota. Dit betekent dat er in een raad geen 
aandacht voor is, tenzij de raad daarom vraagt. Om verschillende redenen is het van belang om de (nieuwe) 
volksvertegenwoordigers de kans te geven er met elkaar over te spreken: het gaat om belangwekkende afspraken 
die veel consequenties zullen hebben voor het leven in de provincie. Daarom komt er een bijeenkomst. Eind juni 
is de kans groot dat de nieuwe colleges zijn gevormd en het kan dan in persoon – de coronamaatregelen zijn 
afgeschaald. Gedeputeerde Smelik geeft de opdracht om de bijeenkomst ook te organiseren voor inwoners als 
onderdeel van bestuurlijke vernieuwing. 

‘Samen de boer op’: de vorm drukt de verhoudingen uit
Hieronder ga ik in detail in op de voorbereiding van de bijeenkomst ‘Samen de boer op’ van 24 juni 2022. 
Een bijeenkomst als deze is een moment in een langlopend proces; vanuit het perspectief van bestuurlijke 
vernieuwing is het een belangrijk moment. De opzet van een dergelijk moment communiceert namelijk op 
verschillende lagen de grondhouding van de initiatiefnemer. Het zit in de voorbereiding, de vraagstelling, de 
mate van interactie, de fysieke opstelling van het meubilair. Het is iedere keer opnieuw van belang om naar de 
vorm te zoeken die aansluit bij de boodschap. Wat hierbij komt kijken, wordt hieronder beschreven. 

De voorbereiding 
Een ambtelijke werkgroep bereidt de bijeenkomst voor van ‘Samen de boer op’. De werkgroep bestaat uit 
ambtenaren van de provincie, de gemeente Lelystad en het waterschap. Ik doe mee als extern adviseur. De 
bijeenkomst wordt georganiseerd op een moment dat er al een uitgebreide tekst ligt waar acht overheden 
geruime tijd aan hebben gewerkt: de strategische agenda 1.0 ‘Over de brug komen’. De eerste reactie is daarom: 
laten we het publiek informeren en vragen of wij het zo hebben of dat we nog zaken missen.

Het is altijd belangrijk om kennis te delen: wat moeten deelnemers weten om goed mee te kunnen doen?  
Er is wel een verschil tussen enerzijds een reactie vragen om jouw werk te verbeteren en anderzijds meedoen. 
Meedoen veronderstelt dat deelnemers uit zijn op contact: zij staan open voor de inbreng van anderen en willen 
elkaar oprecht goed begrijpen. De wil om te verkennen is aanwezig en de algemene instelling is “Ik ben in jou 
geïnteresseerd” in plaats van “Ik heb iets van jou nodig” of “Ik wil jou tot iets bewegen ”. 
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Voor de ander is het fijn wanneer interesse wordt getoond door middel van een vraag die open is: ieder 
antwoord is mogelijk en bovendien goed. De boodschap van een open vraag is: “Ik ga er vanuit dat jij zelf kunt 
nadenken en iets van belang hebt bij te dragen”. Het is fijn om zo te worden benaderd. Het verhoogt het gevoel 
van binding en betrokkenheid. Zo ontstaat er een sfeer waarin deelnemers met elkaar mogelijkheden willen 
verkennen voor actie.

De kunst van goede vragen stellen
Goede vragen openen dus het gesprek en laten mensen in hun waarde. Vragen beginnen daartoe met woorden 
als welke, wanneer, wie, waar, in hoeverre, hoe, wat brengt jou ertoe om … of wat maakt dat jij…. Een vraag kan 
ook beginnen met ‘waarom’, maar dit woord is voorbehouden aan situaties waarbij de verhoudingen zo zijn dat jij 
de ander tot verantwoording kunt roepen. 

Met deze grondhouding in gedachten, werd de vraag in de werkgroep: hoe kunnen we ervoor zorgen dat in het 
gemengde gezelschap dat bij elkaar komt het goede gesprek kan worden gevoerd? In een goed gesprek worden 
de zaken besproken die er voor de gesprekspartners toe doen. 

Zelf kiezen
In ‘Over de brug komen’ staan vele aanknopingspunten. Het gaat over wonen, samen leven en gezondheid; 
economie en vervoer; natuur, water en bodem; en hun wisselwerking. Bovendien kan er naar deze onderwerpen 
worden gekeken vanuit vele perspectieven. Bijvoorbeeld het kind dat opgroeit, de jongere die wil leren, ervaren 
en zich wil vermaken, de boer die wil innoveren, de één die de kennis en kunde heeft om mee te doen met de 
robotisering en de ander die liever geen grote veranderingen ziet. 

In de uitnodiging voor 24 juni werd de vraag gesteld: Waar wilt u het over hebben? Wat wilt u presenteren om 
verder te brengen? Hier kwamen 11 reacties op. Over hun bijdrage aan de bijeenkomst, hieronder meer. Behalve 
zelf een kwestie, vraag, zorg of praktijk inbrengen (a), konden mensen er ook voor kiezen om b) in gesprek te 
gaan met deze inbrengers of c) met de opstellers van ‘Over de brug komen’. Ook d) kon: meedoen aan een spel 
over de toekomst van Flevoland in 2050. Van de vier mogelijkheden kon iedereen er twee kiezen. 

Kom je ook?
De lijst van genodigden was lang. Alle Flevolanders waren van harte welkom. Daarom was er een brede, 
veelzijdige communicatie waarbij de werkgroep die de bijeenkomst voorbereidde hulp kreeg van de 
bestuurlijke en ambtelijke contactgroepen ‘Samen maken we Flevoland’. De uitnodiging werd via alle kanalen 
gecommuniceerd en dan nog moet je als mogelijk geïnteresseerde opletten: wat is er gaande waar ik aan wil 
meedoen. De werkgroep bracht daarom de uitnodiging ook persoonlijk onder de aandacht door te bellen met 
scholen, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties. 

Voorbereiding van de inbrengers
Het onderdeel van de bijeenkomst waarbij Flevolanders zelf een vraag, kwestie, zorg of praktijk konden 
inbrengen, kreeg de vorm van een vrije ruimte. De inbrenger staat bij een groot vel papier met daarop zijn of 
haar vraag. De andere deelnemers kiezen een onderwerp waarbij zij iets kunnen bijdragen of iets kunnen leren. 
Voldoende ingebracht of geleerd? Wandel vooral naar een ander vraagstuk. 

Iedereen kan inbrenger zijn; iemands functie(s) maakt niet uit. Het gaat erom dat er een interessant gesprek 
ontstaat over een belangrijke zaak voor Flevoland en de afspraken met het Rijk. De gesprekken konden ‘Over de 
brug komen’ verder inkleuren én de initiatiefnemers konden er zelf hun voordeel mee doen. 
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Een inbrenger is, gelijk aan iedere initiatiefnemer, kwetsbaar; deze gaat staan voor iets dat voor hem of haar 
van waarde is en waar hij of zij sterke gevoelens bij heeft. Waarom anders de moeite nemen? Daarom is het van 
belang dat een inbrenger - of initiatiefnemer – zich goed voorbereidt. 

Iedere inbrenger kreeg daarom bij ‘Samen de boer op’ een partner – dit was een ambtenaar van de provincie, 
de gemeenten of het waterschap. Samen brachten zij de vraag van de inbrenger terug tot de kern. Ook keken 
zij samen naar het verband tussen deze vraag en de strategische agenda ‘Over de brug komen’. En tijdens de 
bijeenkomst schreef de partner de belangrijkste punten van het gesprek op een flap. Zo kon de inbrenger zich 
concentreren op de gesprekken. 

Contact (onder)houden
Ook na afloop is er contact. Ten eerste om samen terug te kijken op de sfeer en de opbrengst van de bijeenkomst. 
Ten tweede om vooruit te kijken, want hoe wil de inbrenger verder met het vraagstuk en met wie? Iedere 
inbrenger bepaalt een eigen (tijds)pad en kiest zelf samenwerkingspartners en vormen om datgene wat van 
belang wordt gevonden in de wereld te zetten. Hoewel ieder een eigen weg gaat, vonden de inbrengers en de 
betrokken ambtenaren het ook behulpzaam om na enkele maanden te horen wat eenieder al had ondernomen, 
wat lukte en wat minder, en hoe ze elkaar verder konden helpen. Hiervoor organiseerde de provincie een 
bijeenkomst op 9 september 2022. Met elkaar werd de voortgang besproken, ook van de strategische agenda. De 
provincie heeft aangeboden om begin 2023 weer een samenkomst te organiseren om de balans op te maken. 

Reacties na afloop van ‘Samen de boer op’
Drie inbrengers reageerden met de volgende woorden: 

“Goed dat er met ons en niet over ons wordt gepraat”. (…)  
“Oprechte interesse tonen en goed luisteren, zijn vaardigheden die 
nooit genoeg geoefend kunnen worden. Dit geldt ook voor bestuurders 
en volksvertegenwoordigers”. (…)

“Samen optrekken of welbevinden - elkaar vinden en het met elkaar 
kunnen vinden – moet wel worden georganiseerd”. 

Drie statenleden zeiden: 

“Enorm leuk!” (…) “Erg inspirerend” (…) “Vaker doen!”. 

Er zat energie in de bijeenkomst. Er gebeurde iets interessants, er was variatie, er waren nieuwe perspectieven.

Hoe organiseren wij onze samenwerking op zo’n manier dat de verhoudingen die wij wensen tot 
uitdrukking komen? 

Wie van invloed wil zijn, kan het beste vanaf een zo vroeg mogelijk stadium in het proces meedoen. 
In dit stadium worden de contouren geschetst en de centrale begrippen benoemd en gedefinieerd. 
Volksvertegenwoordigers en inwoners begrijpen dit goed: zij hebben met elkaar gemeen dat zij het 
liefste betrokken willen zijn vanaf het moment dat er ‘slechts’ een initiatief is dat de waarden uitdrukt 
die op het spel staan met eventueel kaders die de norm stellen. 
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Dit is één van de grootste uitdagingen voor bestuurders en ambtelijke organisaties: het proces met 
elkaar doorlopen van initiatief tot realisatie of van probleem tot oplossing. Door eerst zelf het nodige 
uit te denken, wordt het moeilijker om ruimte te maken voor de inbreng van anderen. Bovendien wordt 
de vraag aan het publiek dan al snel: zijn wij goed bezig? De verhoudingen voelen dan als boven- en 
onderschikking. Terwijl wanneer er samen wordt opgetrokken, eerst vragen relevant zijn die verkennen 
wat eenieder met het onderwerp heeft en welke ervaringen en kennis eenieder al kan delen over het 
onderwerp. Op deze wijze staan deelnemers meer naast elkaar.

In het volgende hoofdstuk verken ik de ideeën van statenleden, gedeputeerden en ambtenaren over 
de mate waarin zij samen willen optrekken met inwoners, vrijwilligers, ondernemers, professionals en 
eventueel hun organisaties. 
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4. Participatie en stijlen van vertegenwoordigen, 
besturen en werken

De vier voorbeelden in de vorige twee hoofdstukken maken ten minste twee dingen duidelijk. Ten eerste dat veel 
verschillende mensen, in uiteenlopende functies met een variatie aan achtergronden en interesses, nodig zijn 
of nodig willen zijn om belangrijke vraagstukken voor Flevoland tot een succes te maken. Hierbij is de vraag: wie 
bepaalt wie mee mogen doen? In eerste instantie is het antwoord: de initiatiefnemer. In tweede instantie: ook de 
verhoudingen tellen. Bijvoorbeeld: wanneer gedeputeerde staten initiatiefnemer zijn dan kan provinciale staten 
kaders stellen die gedeputeerde staten verplichten om bepaalde mensen en/of organisaties ook uit te nodigen 
een bijdrage te leveren. 

Ten tweede maken de voorbeelden duidelijk dat in Flevoland de representatieve democratie – of het gekozen 
bestuur - goed is te combineren met de participatieve democratie – de inbreng vanuit de samenleving tussen 
twee verkiezingen in. 

In dit hoofdstuk sta ik stil bij ideeën van statenleden, gedeputeerden en de ambtelijke organisatie over 
participatie. Deze ideeën geven iets weer van de stijlen van vertegenwoordigen, besturen en werken. Deze zijn 
van invloed op hoe eenieder in verhouding wil staan tot de mensen en organisaties in de samenleving. 

4.1 Verschillende stijlen van vertegenwoordigen

In theorie worden vijf stijlen van vertegenwoordigen onderscheiden. Een statenlid kan een bepaalde voorkeur 
hebben voor één stijl of enkele stijlen combineren. Iedere stijl heeft consequenties voor de wijze waarop een 
statenlid in verhouding wil staan tot de samenleving. 

De partijpoliticus neemt het verkiezingsprogramma als uitgangspunt en heeft vooral contacten met de kiezers 
die op de partij hebben gestemd. In hoeverre heeft dit statenlid interesse in andere perspectieven?

De bestuurder stuurt op hoofdlijnen. Wie deze stijl hanteert, kan in principe goed uit de voeten met participatie: 
stel kaders aan het begin van het participatieproces en controleer achteraf of het voorstel aan deze kaders 
voldoet. In hoeverre is dit statenlid geïnteresseerd in de ervaringen, de zorgen en hoop van de deelnemers aan 
het participatieproces? Mogelijk blijft dit statenlid uit principe weg bij bijeenkomsten met mensen vanuit de 
samenleving. Op deze wijze committeert het statenlid zich niet aan het proces of de resultaten ervan en kan hij 
of zij in alle vrijheid reageren op het voorstel van gedeputeerde staten. 

De verbinder is vóór participatie die allerlei mensen, organisaties en logica’s verbindt – een sociale activiteit in 
plaats van alleen een statistische (hoeveel % is voor/tegen). Dit statenlid investeert veel in maatschappelijke 
contacten en laveert tussen hoofdlijnen en details en tussen het college/de ambtelijke organisatie en de 
samenleving. Wat vindt dit statenlid er zelf van? 

De ombudsman kaart onrecht aan en hoort vooral de kritisch geluiden uit de samenleving. In hoeverre staat dit 
statenlid open voor initiatiefnemers die zelf in actie komen om iets van waarde voor ook de provincie toe te 
voegen? 
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De volger vindt het een eer om de functie van statenlid te vervullen en buigt zich consciëntieus over de 
voorstellen van gedeputeerde staten. Dit statenlid volgt de fractie in zijn standpunten. Dit statenlid is belangrijk 
om de rust te bewaren en de continuïteit te bewaken. 

Met de verschillende stijlen van vertegenwoordigen is deelname aan een Statenwerkgroep of participatie ook 
politiek. 

Ook de instrumenten van participatie kunnen politiek worden gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer alleen directe 
democratie in de vorm van referenda of enquêtes worden geaccepteerd. De representatieve democratie is hierbij 
de norm. 

4.2 Stijlen van besturen in relatie tot participatie

“Het gesprek aangaan, is gewoon goed bestuur en geen vernieuwing”. 

Deze uitspraak van een gedeputeerde, is ook interessant door de vervolgvragen. 

1. Vanaf wanneer het gesprek aangaan? 
2. Waar het gesprek over aangaan en dus ook waarover niet? 
3. Hoe het gesprek aangaan (bijvoorbeeld: belerend of deemoedig)? 
4. Hoe vaak het gesprek aangaan? 
5. Met wie het gesprek aangaan en misschien ook: met wie niet? 
6. Met welk doel het gesprek aangaan? 
7. Wat betekenen mijn keuzes voor mij? 

Al deze vragen doen ertoe en bepalen de grondhouding die (ook zonder woorden) wordt gecommuniceerd. 
Participatie staat of valt met de grondhouding. 

Uit de voorbeelden die in dit document zijn beschreven, komt naar voren dat de volgende grondhouding tot 
succes leidt en deelnemers vertrouwen geven in het provinciebestuur. Deze grondhouding kan worden geleerd en 
geoefend. Het is een grondhouding van 

• oprecht contact maken, 
• een mateloze interesse hebben in de mensen die samen Flevoland maken en in hun verhalen, 
• participatie zien als een unieke kans om mensen aan het woord te krijgen over de samenleving.

Met een dergelijke grondhouding – en door deze in de praktijk te brengen – is het ook onnodig om theoretisch 
te spreken over verschillende groepen in de samenleving. Misschien komt u mensen tegen die de overheid 
wantrouwen, maar misschien is dit gezond wantrouwen? Misschien keert iemand de overheid de rug toe vanuit 
dit wantrouwen, maar geldt dit op ieder vlak? Misschien leidt teleurstelling in de daadkracht van de overheid tot 
het zelf nemen van initiatief en kan de overheid daar nog weer iets van leren? 

Eerst de verschillende kanten (van elkaar) leren kennen
Met opzet neem ik mensen die de overheid wantrouwen als voorbeeld in de vragen hierboven. Het college ziet 
namelijk de groeiende groep inwoners die de instituties van de democratische rechtstaat – en de vertegen-
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woordigers van die instituties – wantrouwen als fundamenteel probleem. Dit wantrouwen, en wat het met zich 
meebrengt, zoals verdachtmakingen, uitsluitend negatief kritisch zijn en zich buiten de orde plaatsen, creëert 
een beladen sfeer. Het trekt automatisch meer aandacht dan de mensen die wel willen meedoen. Daarom is het 
van belang om hierbij stil te staan: waar gaat uw aandacht naar uit, want wat mag volgens u de overhand nemen?

In het coalitieakkoord is het uitgangspunt (gelukkig) vertrouwen. Het akkoord voor 2019-2023 stelt de vraag aan 
de orde: waar is onze betrokkenheid van meerwaarde en waar vertrouwen we op anderen? 

Voor één van de gedeputeerden waren de twee nieuwe partijen die in 2019 werden gekozen in provinciale staten 
– Forum voor Democratie en DENK - een reden om bestuurder te worden: waar stonden de statenleden en de 
achterban van deze nieuwe partijen voor? De gedeputeerde ging het gesprek aan om hierachter te komen en 
leerde hoe verschillend de mensen zijn. Het bevestigde voor de gedeputeerde het belang van in gesprek gaan, 
oprecht luisteren en contact maken. De ervaring leert, volgens deze gedeputeerde, dat hier consequent in zijn, 
meer mensen ertoe brengt om mee te willen doen, op hun manier. De één wil zich alleen informeren, de ander 
het gesprek voeren, een derde zelf initiatief nemen en een vierde sluit zich aan bij een activiteit. 

“Als provincie kunnen we deze wens van meedoen, honoreren door 
mensen vanaf een vroeg stadium uit te nodigen. Zo kunnen we het 
proces met elkaar doorlopen”.

Een andere gedeputeerde: 

“Als bestuurder houd ik rekening met de omgeving. Indien nodig 
voer ik het gesprek. Dit hoeft voor mij niet doorlopend. Mijn 
verantwoordelijkheid is om te besturen en dat kan wanneer een 
meerderheid in de staten achter mijn voorstellen staat”. 

Dit is een goed begin voor participatie en gaat al verder dan een open autoritaire stijl. Bij een open autoritaire 
stijl wordt de samenleving geïnformeerd en mag toekijken. 

Paren van doelen en stijlen
Voor de vragen 6 en 7 hierboven - Met welk doel het gesprek aangaan? Wat betekenen mijn keuzes voor mij? - 
wordt vaak de participatieladder voorgesteld. Bij elk doel hoort een bepaalde bestuursstijl, zoals de open (of 
gesloten) autoritaire stijl. De ladder kan ook andersom worden gebruikt. Dan bepaalt een bestuur eerst zijn 
stijl en hier volgt dan een bepaalde uitnodiging aan de samenleving uit. Elk paar hoort echt bij elkaar. Dus 
zeggen dat je als bestuur een samenwerkende stijl hanteert en dan alleen informatie verstrekken, geeft scheve 
verhoudingen. 

De paren zijn als volgt: wanneer het doel is om advies te krijgen van de samenleving over het plan dat is gemaakt 
– dit is tegen het einde van het proces, net voorafgaande aan de besluitvorming - dan wordt gezegd dat het 
bestuur een consultatieve stijl hanteert. Wanneer het doel is om al vanaf het begin van het proces advies in te 
winnen bij de samenleving dan spreekt de ladder van een participatieve bestuursstijl. Wanneer de samenleving 
wordt gevraagd mee te beslissen over zaken dan delegeert het bestuur. De samenleving kan ook worden gevraagd 
om samenwerkingspartner te worden; het bestuur hanteert hier een samenwerkende stijl. Wanneer iemand 
anders erover gaat, zoals een andere overheid of een initiatiefnemer vanuit de samenleving, dan past een 
faciliterende bestuursstijl.
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Een variatie aan bestuursstijlen 
Hoewel het essentieel is dat de uitnodigende partij glashelder heeft waarvoor wordt uitgenodigd, is de praktijk 
niet zo overzichtelijk en rationeel als de ladder suggereert. De antwoorden op de zeven vragen hierboven 
variëren, afhankelijk van de gedeputeerde die ernaar wordt gevraagd. De antwoorden kunnen voor een 
gedeputeerde ook variëren per stap in een proces en per proces. Bovendien is bijstelling tijdens het proces 
mogelijk. Misschien blijkt het bij nader inzien toch beter om het proces anders aan te pakken. Het voorbeeld van 
snel internet op het platteland laat zien hoe dit werkt. 

Snel internet op het platteland als voorbeeld 
Langzaam internet blokkeert de bedrijfsvoering van (boeren)bedrijven en is nadelig voor leren, ontwikkelen en 
meedoen van inwoners van het buitengebied. 

Daarom stelt het Rijk in 2015 aan de provincies voor om snel internet in het buitengebied te bevorderen. 
Gedeputeerde staten van Flevoland nemen dit op in het coalitieakkoord van 2015-2019. Uit onderzoek bleek 
namelijk dat in Flevoland zo’n drieduizend huishoudens en bedrijven het zonder snel internet moesten stellen. Het 
ging met name om Zeewolde, Dronten en de Noordoostpolder. Volgens landelijke richtlijnen moet een provincie een 
bedrijf de opdracht gunnen wanneer deze met een gezonde businesscase het werk kan verrichten zonder subsidie. 
Het uitverkoren bedrijf heeft vervolgens drie jaar de tijd om snel internet in het buitengebied te realiseren. Zo 
geformuleerd, zou de provincie de markt het werk kunnen laten doen. Maar zo gemakkelijk gaat het niet.

In 2018 sloten de provincie en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde een overeenkomst en 
maakten op bestuurlijk niveau afspraken, met name om snel internet op het platteland betaalbaar te maken. 
Bijvoorbeeld had iedere gemeente eigen regels voor vergunningverlening voor grondwerkzaamheden in de 
bermen. Zonder uniforme regelgeving op dit vlak zou het voor de kabellegger praktisch onbetaalbaar worden. De 
provincie vervulde een leiderschapsrol om dit voor elkaar te krijgen. Was hier sprake van een samenwerkende 
bestuursstijl of een faciliterende? Het punt is dat de provincie deed wat op dat moment nodig was om voortgang 
in het proces te houden. 

De nieuwe coalitie wil dat het glasvezelnetwerk in het buitengebied van alle drie de polders is aangelegd in 2023 
(Coalitieakkoord 2019-2023, pagina 33). Ook de boerenbedrijven en de inwoners van het buitengebied willen dit 
graag. De boeren lobbyen in eerste instantie bij land- en tuinbouworganisatie LTO. Maar LTO is niet deskundig op 
dit gebied. LTO vraagt dan de provincie om hulp. Ook waren verschillende bewonersgroepen met snel internet 
bezig. De provincie heeft de partijen die hetzelfde wilden bereiken, waaronder dus de provincie, samengebracht. 
Dat was een belangrijke stap om het doel ‘ iedereen aansluiten, niemand buitensluiten’ dichterbij te brengen. 
Misschien dat hier de samenwerkende bestuursstijl zich laat gelden? 

De gedeputeerde en de ambtenaren van de provincie zetten met name in op het bij elkaar brengen van alle 
partijen. Samen met de ambtenaren en bestuurders van de gemeenten zorgden zij ook voor de juridische 
kwesties. LTO en met name één werkgroep van vier inwoners zijn alle (boeren)bedrijven en inwoners van het 
buitengebied langsgegaan met de vraag of zij wilden inschrijven. Dat was arbeidsintensief, ook omdat een 
aansluiting in het buitengebied € 2.500,- kost. Zoiets vraagt om meerdere gesprekken. Zonder de medewerking 
van LTO en genoemde werkgroep had het niet gelukt. Het bedrijf dat het glasvezel zou aanleggen, Glasdraad B.V., 
had voor dit bedrag zelfs een deelname van meer dan 50% van alle huishoudens en bedrijven nodig. 

Er waren meerdere marktpartijen die glasvezel konden aanleggen maar alleen Glasdraad gaf de garantie dat 
iedereen die wilde, ook aangesloten zou worden voor genoemd bedrag. De provincie, LTO en de werkgroep 
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kozen voor de solidariteitsgedachte, zodat ook de meest afgelegen boerderijen – als ze wilden – ook voor dat 
bedrag mee konden doen. Eén van de werkgroep-leden: “We hebben het motto - iedereen aansluiten, niemand 
uitsluiten - echt kunnen waarmaken. Iedereen die wilde had dus kans om mee te doen”. De verhoudingen 
– samen optrekken en beslissen – zou tekort worden gedaan wanneer de provincie hier de delegerende 
bestuursstijl toe zou worden gekend. 

Kortom, de bestuursstijlen maken duidelijk dat er variatie in stijl mogelijk is en dat kunnen variëren van belang 
is om tot goede resultaten te komen. Momenteel is Flevoland de best ontsloten provincie van Nederland als het 
gaat om snelle, vaste internetaansluitingen naar huishoudens. 

4.3 De ambtelijke organisatie

Ambtenaren adviseren gedeputeerde staten over hoe participatieprocessen te organiseren. De wijze waarop 
ambtenaren kijken naar het meedoen door de samenleving heeft dus invloed op participatie. 

De ambtelijke leiding ziet ‘de brede maatschappelijke vraagstukken waar Flevoland voor staat; niet alleen 
de provincie wordt hiermee geconfronteerd. Daarom hecht de ambtelijke leiding eraan om met alle relevante 
partijen samen het vraagstuk te definiëren en samen de beste aanpak overeen te komen. Op deze manier kan er 
gezamenlijk eigenaarschap/verantwoordelijkheid voor het eindresultaat ontstaan waarin eenieder een aandeel 
heeft. De kennis, inzet en creativiteit van de samenwerkingspartners kan zo maximaal worden benut’. 

Een vraag bij een functionele benadering
De leidende gedachte is hier dat de overheid het niet alleen kan. Dat is een functionele redenering, gelijk aan 
een opmerking als ‘er zit ook veel kapitaal in de maatschappij (sociaal, kennis, creativiteit) dat benut kan worden’.  
Ik begrijp de redenering vanuit de logica van een ambtelijke organisatie en ik wil er een vraag bij stellen: 
misschien willen mensen niet gebruikt worden, maar liever een bijdrage leveren omdat zij hier plezier aan 
beleven, het belangrijk vinden, ook van invloed willen zijn? Deze laatste manier van mensen benaderen, komt wel 
naar voren in de beschreven voorbeelden. Dus mogelijk zit het in de taal? De drie kernwaarden die de ambtelijke 
organisatie voor zichzelf definieert, zeggen het met meer compassie: vindingrijk (we doen het samen; we zijn een 
partner in co-creatie), betrokken (we nemen verantwoordelijkheid; we dragen zorg voor het proces en de mensen 
in dat proces) en gedreven (we geven richting; we regisseren het proces zodat het tot resultaat leidt).

Stijlen van vertegenwoordigen, besturen en werken verschillen op dimensies als meer en minder 
praktisch, functioneel, mensgericht, het formele bestuur als norm. Stijlen komen duidelijk in meervoud. 
De uitnodiging is om ook zelf te variëren en eens wat meer of minder te doen dan gebruikelijk. 
Misschien helpt de volgende vraag daarbij: 

In hoeverre wil ik als statenlid, gedeputeerde, ambtenaar invloed delen en moeite doen om in contact 
te zijn met de verschillende mensen in Flevoland, zodat democratie er niet gewoon is maar iedere dag, 
ook door hen, wordt ervaren?
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5. Uitgangspunten van participatie wanneer  
de provincie uitnodigende partij is 

In Flevoland zijn vele kwesties het waard om voor in actie te komen. Veel mensen komen ook in actie. Zij nemen 
hiervoor zelf initiatief of dragen bij aan initiatieven van anderen. Hieronder gaat het over die situaties waarbij 
gedeputeerde staten of statenleden initiatief nemen en anderen uitnodigen om mee te doen. Participatie is 
immers een unieke kans om mensen aan het woord te krijgen over de samenleving.

Wanneer het andersom is en de provincie wordt uitgenodigd om mee te doen met een initiatief van een andere 
overheid, een (groepje) inwoner(s), een maatschappelijke of commerciële organisatie dan gelden enkele andere 
uitgangspunten. Ook zijn er overeenkomsten. Zo is een initiatief gedefinieerd op waardenniveau. Het drukt uit wat 
de initiatiefnemer belangrijk vindt. De initiatiefnemer behoudt gedurende het proces - van initiatief tot realisatie - 
de leiding. Wie wordt uitgenodigd, bepaalt zelf aan welke initiatieven bij te dragen en op welke manier. 

1. Een proces begint met een initiatief.
Wanneer de provincie iets wil dat het waard is om voor in actie te komen, dan neemt de provincie initiatief. 
In iedere bestuursperiode nemen gedeputeerde staten meerdere initiatieven (zie het coalitieakkoord). Ook 
provinciale staten hebben initiatiefrecht. 

2. En er worden kaders geformuleerd.
Wanneer gedeputeerde staten initiatiefnemer zijn dan legt deze een kadernota voor aan provinciale staten. 
Alternatief: provinciale staten definiëren de kaders. Kaders geven aan wat niet ter discussie staat. Dit is in 
principe, want in de loop van het proces kan het wijs zijn om op basis van nieuwe inzichten één of twee kaders 
bij te stellen. Dit gebeurt in een debat in provinciale staten. Het aantal kaders per proces is op twee handen te 
tellen.

3. In een kadernota staan ook de stappen in het proces. 
De voordelen hiervan: 

• het biedt structuur en daarmee duidelijkheid. De kennis over de volgorde der dingen wordt gedeeld. 
• het geeft inzicht in de wijze waarop kennis en inzichten groeien. Welke kennis is eerst nodig om een volgende 

stap te kunnen zetten? 
• er wordt expliciet voor een proces gekozen: in iedere stap is de vraag aan de orde wie worden uitgenodigd en 

hoe kunnen zij zinvol meedoen? Per proces(stap) zijn er verschillende vormen van participatie. 

Voor het formuleren van kaders is veel kennis nodig. Deze kennis zit ook in de samenleving. Organisaties en 
individuen kunnen worden gevraagd hun kennis te delen voor dit doel. 

4. In de voorbereiding en uitwerking van een kadernota is veel ruimte voor participatie. 
Van initiatief tot realisatie is een langlopend proces. Gedeputeerde staten en provinciale staten hebben ieder in 
het proces op specifieke momenten een verantwoordelijkheid; zij gaan er dan over. De bekende momenten – aan 
het begin van een proces en wanneer besluiten moeten worden genomen – blijven in tact. In de voorbereiding 
en uitwerking van die momenten is er ruimte om provinciale staten, andere overheden en de samenleving uit te 
nodigen mee te doen.
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5. Op deze manier kan de samenleving - ook tussen verkiezingen in - actief meedoen  
aan de democratie. 
In de huidige tijd bestaat de samenleving uit mensen die zich soms wel en soms niet laten vertegenwoordigen. 
Daarom kunnen mensen meedoen namens zichzelf of namens een groter verband. De aandacht gaat uit naar de 
mensen die meedoen en dus aanwezig zijn. 

Er zijn goede redenen om meer samen op te trekken: 

• in contact kan vertrouwen ontstaan
• wie van invloed kan zijn, hoeft zich niet machteloos te voelen 
• wie denkt een goede bijdrage te kunnen leveren, wil worden gezien en gehoord 
• wie onderdeel is van het proces, kan zelf ervaren wat erbij komt kijken om een initiatief uit te laten groeien 

tot betekenisvolle resultaten voor Flevoland, namelijk: er zijn verschillende perspectieven op de zaak en we 
hebben rekening met elkaar te houden. 

• wie onderdeel is van het proces, kan besluiten van het provinciebestuur gemakkelijker accepteren.  
De legitimiteit van het bestuur neemt toe.

6. De voorwaarden voor meedoen worden vervuld. 
De voorwaarden voor meedoen, zijn de volgende:

• de uitnodiging geeft duidelijk aan in welke stap het proces zich bevindt en waar in deze stap om wordt gevraagd: 
 ― ervaringen en kennis delen, 
 ― advies, 
 ― mee ontwikkelen, 
 ― feedback, 
 ― binnen kaders meebeslissen, 
 ― mee helpen uitvoeren 
 ― evalueren en leren.

• de uitnodiging op tijd zien (de uitnodiging is op allerlei manieren verspreid en de ontvangers letten op) 
• de kennis om verstandig mee te kunnen doen, is voorhanden
• er is ook een vorm die schikt (op meer dan één manier kan een bijdrage worden geleverd). Er zijn minstens 44 

manieren om meedoen vorm te geven (zie bijlage 1). 

7. Mensen kiezen vervolgens zelf of, wanneer, hoe vaak en hoe zij willen meedoen. 
Mensen die meedoen, kunnen – misschien geïnspireerd door hun bijdrage aan het participatieproces - ook zelf 
in een aparte organisatie of netwerk, verder werken aan wat zij van belang vinden. Hier kiezen zij hun eigen pad 
voor. Voor de provincie kan het interessant zijn om met hen mee te doen. 

8. De provincie varieert met gelijkheid en verschil. 
Democratie is een symbolische orde van een staat van verschil – in provinciale staten komen deze verschillen 
samen. Het streven naar gelijkheid is echter sterk. Het weg willen regelen van verschillen heeft naargeestige 
gevolgen, zoals overregulering en fixatie op beheersing. De provincie zoekt daarom steeds de balans en varieert 
met gelijkheid en verschil. Het gaat bijvoorbeeld om het volgende. 
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De provincie 
• doet moeite om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en accepteert dat mensen zelf een afweging 

maken om wel/niet mee te doen;
• erkent dat er verschillende soorten kennis zijn (zoals kennis van zaken en ervaringskennis die naar voren komt 

in verhalen) en dat ze er allemaal toe doen;
• realiseert zich dat mensen verschillend gemotiveerd zijn om mee te doen - vanuit passie en betrokkenheid bij 

het onderwerp tot (financieel) belang – en dat al deze drijfveren er mogen zijn; 
• weet dat participatie ook politiek is, omdat het gaat over invloed en dus macht, en dat politiek gebaat is bij 

een meervoud aan krachten en tegenkrachten.

9. Het hanteren van al deze verschillen maakt een goede procesbegeleiding noodzakelijk: 
• de initiatiefnemer heeft de leiding en wordt bijgestaan door een procesbegeleider
• er is respect voor de bestuurlijke verhoudingen 
• de grondhouding van wederzijdse erkenning voert de boventoon
• er is ruimte voor iedereen, hoe mensen zich ook presenteren (o.a. als vertegenwoordiger van een organisatie 

of als een persoon die namens zichzelf spreekt) 
• kleine minderheden worden ook gehoord én houden het proces niet op 
• we werken stapsgewijs met elkaar toe naar resultaten die betekenisvol zijn voor Flevoland.

10. We blijven het samen proberen en leren. Goed bestuur is dat waard. 
De provincie kijkt met deelnemers steeds naar wat een volgende keer beter kan en blijft moeite doen om ook te 
zien wat wel is gelukt en goed is in het participatieproces. De aandacht gaat uit naar de mensen die er zijn, die 
wel willen meedoen, die energie geven aan het proces en er energie van krijgen, die zich inzetten voor de goede 
zaak. Bij elk probleem dat wordt opgeworpen - “En wat met…” – ligt de oplossing in de grondhouding: we zijn uit 
op contact, we beginnen met vertrouwen en hanteren spelregels over onze omgangsvormen (wel wederzijdse 
erkenning, geen agressie of beschuldigingen). 

11. Deze uitgangspunten zijn een aanvulling op de formele inspraakrechten van burgers,  
(boeren)bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Samenvattend: 
1. Participatie betekent een open houding, waarbij Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en medewerkers van 

de provincie steeds gericht zijn op verbinding met mensen in de samenleving.
2. De provincie denkt in relaties en handelt vanuit vertrouwen, door processen te (helpen) organiseren waarin 

samen wordt opgetrokken om van initiatief tot resultaat te komen.
3. In de samenwerking sluit de provincie zo veel als mogelijk aan op de verschillende wensen die mensen hebben 

ten aanzien van wijze, onderwerp en intensiteit van meedoen.
4. De provincie blijft experimenteren met samenwerken en leert daarvan. 

De uitgangspunten zijn in lijn met de Flevoprincipes (Omgevingsvisie, 8 november 2017) en de kernwaarden van 
de ambtelijke organisatie. 

De uitgangspunten kan de provincie in de praktijk brengen door aan het begin van de bestuursperiode 2023-2027 
twee à drie opgaven te kiezen om de uitgangspunten in hun geheel toe te passen. Bij andere opgaven kan worden 
volstaan met een gedeeltelijke toepassing. Op deze manier zijn de uitgangspunten uitvoerbaar. Met het opdoen 
van ervaring, kan het aantal processen in de bestuursperiode na 2027 worden uitgebreid. 
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Bijlage 1: 44 manieren van meedoen

Het aantal mogelijke manieren van meedoen is meer dan de 44 die hier worden genoemd. In de praktijk van 
het openbaar bestuur gaat onevenredig veel aandacht uit naar de wijze waarop iets gebeurt. Dat past bij een 
ambtelijke organisatie. Deze denkt altijd na over werkwijzen: standaardiseren en reguleren. Dat maakt participatie 
ook zo’n grote uitdaging voor overheden: niet wat is het vraagstuk en hoe lossen we het op? Waarbij ‘we’ vaak 
staat voor de eigen groep van bestuur/ambtelijke organisatie. Maar wie is het vraagstuk en hoe organiseren we 
het proces zo dat we met elkaar tot een oplossing komen? Dan wordt ‘we’ een mix van overheid en samenleving. 

In de digitale versie van deze bijlage (begin 2023) verwijst iedere manier van meedoen naar een webtekst met 
een korte toelichting en verwijzingen naar meer informatie over de werkvorm. 

1. Ambassadeurs
2. Beeld-denken 
3. Brainstorm
4. Burgerberaad – met of zonder loting
5. Burgertop (of: Flevotop) 
6. Collegetour
7. ‘Diners pensant’ 
8. Doelenboom
9. Enquête
10. Experimenteren
11. Festival 
12. Focusgroep
13. G1000 
14. Goed gesprek in een klein gezelschap
15. Het hele systeem in de ruimte
16. Interviewen
17. Keukentafelgesprek
18. Lab
19. Marktkraam
20. Metaforiseren
21. Onderhandelingstafel
22. ‘Open space’ (of: vrije ruimte)

23. Participatieve waardenevaluatie
24. Proefopstelling
25. Referendum
26. Roteren
27. Schouwen
28. ‘Serious game’
29. Simulatie
30. Stemgever
31. Succes vieren
32. Symboliseren
33. Tentoonstelling 
34. Tekenen 
35. Theater
36. Uitdaagrecht
37. Verhalen vertellen
38. Verhalen herschrijven
39. Vraaggesprek 
40. Wall of Wonder (of: WoW)
41. Wereldcafé
42. Werkatelier
43. Werkbezoek afleggen
44. Zelf initiatief nemen 
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Bijlage 2: Verantwoording

Curriculum Vitae van de auteur 
Dr. Sandra Kensen (1968) studeerde politieke wetenschap en promoveerde op een bestuurskundig proefschrift, 
getiteld ‘Sturen op variatie’ (VNG uitgeverij, 1999). Zij werkte als post-doc onderzoeker aan Roskilde Universiteit 
(Denemarken) en als universitair docent bestuurskunde aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Sinds 
2006 leidt zij de Sioo-leergang Lokaal leiderschap voor de ambtelijke top van gemeentelijke organisaties. Sioo is 
een interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde. Sinds 2013 is Sandra Kensen ook zelfstandig 
adviseur en trainer. In opdracht van gemeentebesturen begeleidt zij participatieprocessen. Dit doet zij volgens de 
methode van waarderend vernieuwen. 

Gesprekken en bijeenkomsten
Voor dit document was de auteur 2x aanwezig bij de Statenwerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. Ook was zij te 
gast bij de presentatie van Ferenc van Damme aan de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving. 
De presentatie van Liesbeth van de Wetering en Guido Rijnja aan dezelfde commissie heeft zij teruggekeken. 
De auteur sprak met de commissaris van de koning en de gedeputeerden afzonderlijk en met hen gezamenlijk 
tijdens een collegevergadering. 

Sinds april 2022 sprak zij meerdere keren de provincieambtenaren betrokken bij bestuurlijke vernieuwing, ‘Samen 
maken we Flevoland’ en de omgevingsvisie. 

Ook sprak zij een gemeentesecretaris van een van de zes gemeenten van Flevoland over bestuurlijke vernieuwing 
in de provincie. 

Interviews
Aan dit document werkten twee ambtenaren van de gemeente Amsterdam mee. Hun bijdrage was onderdeel 
van hun stage voor de opleiding Metropool van de NSOB. Zij hielden 8 interviews: 4 over het windpark Zeewolde 
en 4 over snel internet op het platteland. De interviews gaven het perspectief van de betrokken (voormalige) 
provincieambtenaar, gemeenteambtenaar, (actieve) inwoner, medewerker van LTO of de bedrijfsdirecteur (B.V.). 

Documenten en website van de provincie
De volgende officiële documenten van de provincie zijn bestudeerd:

• de omgevingsvisie 
• het verantwoordingsdocument omgevingsvisie
• de evaluatie van de Flevotop
• het kaderdocument Nieuw Economisch Beleid
• de strategische agenda 1.0 ‘Over de brug komen’
• startnotitie bestuurlijke vernieuwing
• coalitieakkoord 2019-2023
• www.flevoland.nl/samen-maken-we-flevoland
• Quick Scan Provinciale Democratie 
• verslagen van gesprekken over bestuurlijke vernieuwing met inwoners en partners; provincieambtenaren 

voerden de gesprekken

http://www.flevoland.nl/samen-maken-we-flevoland
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Andere bronnen
• Hoe dan? Jouw gids in radicaal veranderende tijden, Van Damme, Studio Vers Bestuur, 2022. 
• De Staat van verschil, Een kritiek van de gelijkheid, Frissen, Van Gennep, 2007. 
• Politiek is van iedereen: Meedoen aan initiatieven, Kensen, gemeente Rhenen en de Academie voor 

Waarderend Vernieuwen, 2019. 
• Kaderstellen en controleren door de gemeenteraad: een zware opgave, Peters en Castenmiller, 

Bestuurswetenschappen, aflevering 2, 2020. 
• De binnenkant van politiek, Tops en Zouridis, Atlas, 2002.
• Ontbindend en bindend besturen van de omgeving; Juridisering in de praktijk van omgevingsbesluitvorming, 

Zouridis, Wolf en Herkes, Boombestuurskunde, 2022.
• Relatiemanagement: sturen op het groepsproces, Veldhuijzen van Zanten, Sigma, 2008.
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