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Onderwerp 
Startnotities opgaven Omgevingsvisie FlevolandStraks 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. De startnotities van de Omgevingsvisie FlevolandStraks vast te stellen: 

Landbouw meerdere Smaken – 2119739 
Circulaire Economie – 2063987 
Duurzame Energie – 2119726 
Regionale Krachten – 2124698 
Verhaal van Flevoland – 2097645 
Krachtige Samenleving – 2090877 
Ruimte voor Initiatief – 2115753 
Programmaniveau - 2130421   

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wa-
terbeleid, hoofdstuk 1 van de Programmabegroting. 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 7 juni 2017 hebben uw Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks vrijge-
geven voor inspraak. Hierbij heeft uw Staten besloten: 
“Conform Startnotitie Omgevingsplan Flevoland (oktober 2015) te starten 
met de uitvoering van de 3e fase en Gedeputeerde Staten opdracht te geven 
aanvullende startnotities op te stellen voor de programmatische uitwerking 
van de opgaven uit de Omgevingsvisie.” 
Ten behoeve van het bespoedigen van het opstellen van de startnotities heb-
ben uw Staten op 7 juni 2017 een amendement aangenomen. Dit amende-
ment luidt: 
“Deze startnotities in november 2017 ter vaststelling aan te bieden aan PS 
bij de definitieve besluitvorming van de Omgevingsvisie FlevolandStraks."  
Aan dit amendement wordt met dit voorstel gehoor gegeven. Bij de behande-
ling van het amendement is – in verband met het doel slagvaardig tempo te 
maken en deze bestuursperiode ook toe te werken naar concrete resultaten 
voor de Flevolanders – aangedrongen op een procesmatige opzet van de 
startnotities.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

De opzet van de startnotities is procesmatig van aard. Hierbij zijn de proces-
sen in de startnotities zodanig opgezet dat in een later stadium Provinciale 
Staten politiek richting kunnen geven aan de uitwerking van de diverse on-
derwerpen. De acht startnotities (zeven startnotities voor de prioritaire op-
gaven en één programmabrede startnotitie) voor de uitwerking liggen nu ter 
vaststelling voor, tegelijkertijd met de definitieve besluitvorming over de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. Hierdoor wordt de uitwerking van de Omge-
vingsvisie FlevolandStraks en de ambitie om deze bestuursperiode ook con-
crete resultaten te realiseren, die de verwezenlijking van de Omgevingsvisie 
representeren naar wens van uw Staten bespoedigd. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Provinciale Staten hebben voor de uitwerking Omgevingsvisie FlevolandStraks 
een kaderstellende, besluitvormende en controlerende rol. De momenten 
hiervoor zijn in de startnotities expliciet opgenomen. Voor de Omgevingsvisie 
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hebben uw Staten bij de start van deze bestuursperiode aangegeven op een meer intensieve 
wijze bij de visie betrokken te willen zijn. Met de visie wordt immers op vernieuwende wijze 
richting aan de (bestuurlijke) opstelling van de provincie als middenbestuur. Inzet is om tijdens 
de uitvoering van de visie bijeenkomsten te beleggen voor uw Staten, die inspireren en leiden 
tot verdiepende inzichten. Bijeenkomsten die de mogelijkheid bieden voor een verdiepende dia-
loog, om met elkaar inzichten op te bouwen. Deze bijeenkomsten worden in overleg met de 
commissie Ruimte uitgewerkt. In de programma brede startnotitie is een voorstel opgenomen 
voor de verdeling van de verschillende opgaven aan de verschillende commissies. Voorgesteld 
wordt om de bestaande verdeling te continueren.  

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De startnotities geven een beeld van de procesmatige aanpak van de 7 prioritaire opgaven uit 
de Omgevingsvisie FlevolandStraks en de programmabrede aanpak. De startnotities voor de ze-
ven opgaven volgen een vast format. Elke startnotitie is een zelfstandig leesbare notitie. Ver-
trek punten voor elke startnotitie zijn de opgaven en kaders die Provinciale Staten hebben ge-
steld. Vanuit deze opgaven en kaders wordt in elke notitie aangegeven aan welke resultaten 
gewerkt gaat worden en biedt elke notitie inzicht in het gefaseerde werkproces. Dit is inclusief 
de tussenresultaten, de wijze van samenwerking met partners en de momenten waarop Provin-
ciale Staten aanvullend richting kunnen geven cq besluiten kunnen nemen. 
 
Door naast de Omgevingsvisie deze startnotities aan te bieden aan uw Staten krijgt u een com-
pleet beeld van visie en beoogde uitwerking naar resultaten voor de Flevolanders. Hiermee 
wordt de uitvoering van de Omgevingsvisie bespoedigd.  

 
7. Beoogd effect 

Met het vaststellen van de startnotities gaan uw Staten akkoord met de procesmatige opzet van 
de uitwerking van de opgaven. Door de startnotities vast te stellen tegelijkertijd met de defini-
tieve besluitvorming over de Omgevingsvisie FlevolandStraks wordt de uitwerking ervan bespoe-
digd.  
Beoogd effect is dat in het restant van deze bestuursperiode gedegen condities worden gecre-
eerd voor de uitvoering van de opgaven uit de Omgevingsvisie alsmede samen met de partners 
de eerste concrete resultaten voor de Flevolanders worden gerealiseerd, die representatief zijn 
voor de ambities van de opgaven.  

 
8. Argumenten 

1.1 Richting geven aan de uitwerking van de Omgevingsvisie.  
Met de vaststelling van de startnotities geven uw Staten richting aan de uitwerking en uitvoering 
van de Omgevingsvisie en het realiseren van eerste resultaten voor de Flevolanders .   
 
1.2 Gecombineerde besluitvorming bespoedigd de uitwerking. 
Door de besluitvorming van de Omgevingsvisie en de startnotities te combineren wordt de uit-
werking en uitvoering van de Omgevingsvisie bespoedigd.  
 

 
9. Kanttekeningen 

De provincie zet – conform het Flevoprincipe “doe mee en draag bij” in op wederkerige samen-
werking bij de opgaven uit de Omgevingsvisie. In een samenwerkingsconstructie bepalen partij-
en in gezamenlijkheid de vorm, inhoud en tempo van de producten. Partijen zijn van elkaar af-
hankelijk. De startnotities bevatten procesvoorstellen, waarbij ruimte wordt gegeven voor deze 
samenwerking. Hierbij is één aspect van bijzonder belang. Belangrijke partners van de provincie 
zijn de Flevolandse gemeenten. In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit zal im-
pact krijgen op de uitwerking van de verschillende opgaven. 

 
10. Bijlagen 
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Naam bijlage: eDocs 
nummer: 

Openbaar in 
de zin van de 
WOB 
(ja/nee 
aangeven) 

Startnotitie Landbouw Meerdere Smaken 2119739 Ja 
Startnotitie Circulaire economie 2063987 Ja 
Startnotitie Duurzame energie 2119726 Ja 
Startnotitie Regionale Krachten 2124698 Ja 
Startnotitie Verhaal van Flevoland 2097645 Ja 
Startnotitie Krachtige Samenleving 2090877 Ja 
Startnotitie Ruimte voor Initiatief 2115753 Ja 
Startnotitie Programmaniveau 2130421 Ja 
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