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Bijlage(n)

Aanleiding
In de Bestuursraad van 4 maart is een eerste versie van fiches over het
toekomstige EZ-beleid besproken. De opmerkingen van de BR zijn verwerkt in een
tweede versie van fiches, die nu voorligt aan de Bestuursraad. De planning is dat
deze fiches zo snel mogelijk na de Bestuursraad klaar zijn voor externen.
Ter besluitvorming
•
Vindt de Bestuursraad de fiches volledig en inhoudelijk correct?
•
(Wanneer) Kunnen de fiches worden gebruikt richting externen?
Aandachtspunten
Bij de beoordeling van de fiches is relevant of:
1. het beleidsideeën betreft waar de Bestuursraad achter staat
2. het politiek interessante ideeën betreft
3. de fiches voldoende achtergrondinformatie bieden voor partijen
4. de fiches neutraal en feitelijk zijn geformuleerd: geen wensenlijstjes, niet
direct te herleiden tot EZ
Indruk van AEP/BBR is dat aandachtspunt 1 redelijk is ondervangen (BR van 4
maart). Aandachtspunten 2, 3 en 4 zijn bij sommige fiches nog niet helemaal op
orde. Een laatste redactieslag is nodig om de fiches echt in de buitenwereld te
kunnen gebruiken.
Fiches die al in grote mate voldoen aan de aandachtspunten zijn: 1a
(klimaatbeleid), 1c (kernenergie), 2 (ondernemerschap), 4 (crisismaatregelen en
exitstrategie) en 7 (Fes).
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NB: Het is belangrijk onderscheid te maken tussen fiches voor politieke partijen
en fiches die straks gebruikt kunnen worden bij formatie en coalitieakkoord. Veel
zaken rondom herverdeling tussen ministeries en claims komen in een later
stadium aan de orde. Richting programmacommissies en stakeholders is het niet
verstandig om deze zaken “onder de motorkap” al zo expliciet te communiceren.
Vervolgproces
•
Indien de Bestuursraad instemt met de fiches, zullen de definitieve fiches (na
een laatste redactieslag) naar alle BR-leden worden gestuurd.
•
De BR-leden kunnen de fiches meenemen naar gesprekken met leden van
programmacommissies, of op verzoek van externen per mail toesturen.
•
Het is in principe de bedoeling om losse fiches bij externen achter te laten op
de meest relevante onderwerpen. Ze moeten dus zelfstandig leesbaar zijn.

Marieke van Dok
BBR
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