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Toelichting     

 

Bijlage(n):   

 

 

 

Aan Provinciale Staten, 

 
Met het aantreden van de nieuwe Provinciale Staten is op verschillende momenten het zoeken naar meer 

verbinding met de samenleving aan de orde geweest. Het gaat dan in het bijzonder om het meer betrekken van 

de samenleving bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. 

In de werkconferentie van 5 en 6 juni jl. is de wens uitgesproken het zogenaamde BOB-model hiervoor te 

hanteren voor een aantal zich daarvoor lenende onderwerpen, dat in de samenleving speelt. Het  BOB-model 

onderscheidt drie fasen, te weten: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Doel is de Staten vooraan 

in het beleidsproces hun positie te geven en de samenleving er vanaf het begin bij te betrekken.  

  

Het aandragen van onderwerpen is aan de politiek of wel aan u!  

Voorlopig is het verstandig het aantal onderwerpen tot drie te beperken. Na vaststelling door u, kan direct worden 

begonnen met de nieuwe wijze van werken en ervaring worden opgedaan.     

  

Samen met GS en de organisatie, zal de griffie een aanzet maken in de vorm van een concrete proces-

beschrijving met als elementen: duiding van het onderwerp, de context, de te benaderen stakeholders, 

werkbezoeken, informatiebijeenkomsten, communicatie naar de burger etc. etc.   

Uit het doorlopen van de eerste drie processen kan lering worden getrokken voor vervolg-onderwerpen, met als 

doel dat een automatisme in de totstandkoming van beleid ontstaat. 

 

Dit voorstel heeft geen ander doel, dan het benoemen van de onderwerpen, die zich lenen voor de aanpak 

volgens het BOB-model. De keuze is besproken in het fractievoorzittersconvent op 7 september jl. Dit heeft geleid 

tot drie prioritaire onderwerpen (onderdeel A van het ontwerp-besluit), gekozen uit de lijst vermeld onder B van 

het ontwerp-besluit.  

 

 



 

 

Overige door partijen aangedragen onderwerpen zijn, in willekeurige volgorde: 

 

 Doorontwikkeling Vliegbasis Soesterberg 

 Bezoek Stelling van Amsterdam/NHW/OHW 

 Leegstand kantoren  

 Overlast Windmolens Houten 

 Cultuureducatie 

 Provinciale wegen/Loenerslootsebrug 

 Eventuele Inpassing Westelijke Ontsluiting Amersfoort 

 Leefbaarheid platteland 

 Verdroging en bodemdaling Veenweidegebied 

 Aanleg ecoducten 

 A12 zone 

 Oostrand Utrecht 

 Isolatie van sociale huurwoningen 

 Transitie naar een netwerkorganisatie 

 Verkeersveiligheid 

 Mobiliteitsmanagement 

 IRS/PRS 

 Jacht 

 Krachtig Knooppuntenbeleid (P+R_ plekken 

 Bedrijven die knel zitten in de regelgeving 

 Knelpunten in de Landschapsverordening 

 Maatwerk in regelgeving 

 

   Voorgesteld wordt te besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ontwerp-besluit 

 

 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2015 tot benoeming van de onderwerpen, waarop 

het BOB-model wordt toegepast. 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

 

Overwegende dat zij nadrukkelijker de verbinding met de samenleving zoeken en bij de ontwikkeling en uitvoering 

van beleid voorstander zijn van het hanteren van het BOB-model; 

 

Overwegende dat het fractievoorzittersconvent op 7 september jl. de onderwerpen die zich daarvoor lenen 

hebben besproken;   

 

Besluiten: 

 

 

A. De volgende drie onderwerpen vast te stellen, waarop als eerste het BOB-model wordt toegepast:  

 

 1. Energietransitie 

 2. Winkelleegstand / detailhandel 

 3. Kleine kernen   

 

 

B. De volgende onderwerpen, vast te stellen, die zich ook lenen voor toepassing van het BOB-model:     

 

1. Luchtkwaliteit 

2. Sociale woningbouw 

3. Toekomst groene hart 

4. Transitie duurzame landbouw 

5. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt 

6. Arbeidsmarkt (breed) 

7. Levensloopbestendig bouwen 

8. Topregio “Hoe blijven wij dat?” 

9. Lokaal religieus erfgoed 

  

  

Voorzitter, 

 

 

 

 

Griffier, 

  



 

 

 


