Geachte raadsgriffiers,
Medio december 2017 is het project Tweede Kansen Kamer van start gegaan. Vanwege de veelheid
van contacten die gemeenten en in het bijzonder de raadsleden met burgers onderhouden, leek het
mij een goed idee u te benaderen met onderstaande tekst, waarin de bedoelingen van het Tweede
Kansen Kamer project worden toegelicht. Ik verzoek u een en ander ter kennis van uw raadsleden te
brengen.
Tevens verzoek ik u uw college van burgemeester en wethouders van deze tekst in kennis te stellen,
zodat zij op de daartoe geëigende wijze bekendheid kunnen geven aan dit project.
M.vr.gr.
Herman Pieper
Voorzitter Tweede Kansen Kamer

De Tweede Kansen Kamer
“Elk goed idee verdient een tweede kans”

Ontwikkelingen op het wereldtoneel gaan snel in dit informatietijdperk, en lijken soms
alleen maar sneller te gaan. Dat geldt ook voor onze Overijsselse politieke realiteit van
alledag. Dingen die slechts en paar jaar geleden nog onmogelijk leken, zijn ineens
werkelijkheid. En actuele ontwikkelingen op het gebied van internationale politiek
(Trump), energietransitie (gaskraan dicht), infrastructuur (plastic rotondes),
natuurontwikkeling (de wolf terug), wonen (tiny houses) en economie (nieuwe
verhoudingen arbeidsmarkt) confronteren ons met nieuwe inzichten. En die nieuwe kijk op

de zaak kan zomaar betekenen dat we anno 2018 heel anders denken over kwesties waar
we in een vorige politieke periode nog sceptisch tegenaan keken.
Nieuw experiment
Om te voorkomen dat beslissingen uit het verleden een verlammende uitwerking hebben op
de realisatie van goede ideeën naar de toekomst, heeft de provincie Overijssel een nieuw en
experimenteel instrument aan hun politieke besluitvorming toegevoegd. In de vorm van de
Tweede Kansen Kamer neemt een bijzondere werkgroep vanuit de Staten afgewezen
voorstellen opnieuw onder de loep. Want wellicht zijn er nieuwe inzichten, maatschappelijke
ontwikkelingen, panklare oplossingen, betere wet- en regelgeving die het mogelijk maakt om
door een andere bril te kijken naar het ooit genomen besluit.
De Kamer wordt gevormd door (oud) statenleden die als doel hebben met u het gesprek aan
te gaan om te zien of ideeën die ooit bij de provincie zijn ingediend en afgewezen - die nog
steeds leven -opnieuw te beoordelen. Dat hernieuwde beoordelen kan om diverse redenen
gebeuren. Veranderende omstandigheden, voortschrijdend inzicht of simpelweg betere
argumenten.
Let wel, voordat u direct in de pen klimt: lees op onze website wanneer u een kansrijk
initiatief kunt indienen voor een tweede kans. We geven afgewezen subsidieaanvragen
meestal weinig kans om alsnog gehonoreerd te worden.
Wat kan er allemaal, en hoe kunt u een kans aanmelden? Informatie hierover kunt u vinden
op de website van de provincie www.tweedekansenkamer.nl
Voor de mailing: U kunt voor inhoudelijke vragen ook bellen met dhr. Herman Pieper, voorzitter van
de Tweede Kansen Kamer Overijssel. 06 51043278 .
Volg de discussie op twitter #TKK

