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Update Omgevingsvisie 
De Omgevingsvisie FlevolandStraks die op 8 november 2017 door PS is 

vastgesteld, geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de 

maatschappelijke opgaven van Flevoland. De Omgevingsvisie legt hiermee de 

basis om met partners samen aan de toekomst van Flevoland te werken. 

 

De teams van de zeven maatschappelijke opgaven van de Omgevingsvisie 

FlevolandStraks zijn de afgelopen maanden volop aan de slag gegaan met het 

creëren van de beweging samen met partners. De uitvoering van elke opgave vergt 

een eigen aanpak en fasering. We ontwikkelen samen met ons netwerk een 

aanpak die vorm gaat geven aan de pilots en het programma dat per opgave wordt 

opgesteld. De contouren worden per opgave steeds duidelijker en geven richting 

aan het vervolg. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de 

voortgang en de stappen die zijn gezet per opgave. 
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Landbouw: Meerdere Smaken 
De opgave Landbouw Meerdere Smaken werkt aan een wendbare, weerbare, 

diverse agrofoodsector in Flevoland. Vernieuwers in de sector krijgen de ruimte om 

een “smaak” in de voedselproductie verder te brengen en zoeken daarbij de 

samenwerking met alle partijen die hun verder kunnen helpen. Dat kan leiden tot 

een aantal proeftuinen in Flevoland; communities rondom een smaak, die al 

experimenterend de pioniersgeest van de oorspronkelijke boeren een nieuw elan 

geven. 

 

Om dit proces te ondersteunen doet de provincie twee dingen. Ze verkent waar de 

energie zit voor proeftuinvorming en ze inventariseert welke condities 

geoptimaliseerd moeten worden om tot een goede voedingsbodem voor meerdere 

smaken landbouw te komen. 

  

Er lijken goede kansen voor samenwerking rondom de thema’s precisielandbouw 

en natuurinclusieve landbouw, al dan niet gecombineerd. In gesprek met de 

gebiedspartijen is ook verkend welke condities binnen Flevoland versterkt zouden 

moeten worden. Digitale ontsluiting, duurzaam bodembeheer en kennisnetwerken 

zijn daarin heel belangrijk. Nu is de vraag hoe we deze condities kunnen versterken 

en welke rol de provincie daarbij kan spelen.  

 
Blijf op de hoogte via de website  
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Het Verhaal van Flevoland 
In de opgave ‘Het verhaal van Flevoland’ staat de eigenheid van Flevoland 

centraal. Wat kenmerkt ons, wat is typisch Flevolands, wat bindt ons als 

Flevolanders? Dit willen we meenemen als inspiratiebron naar de toekomst. Het 

gaat dan om het Flevolandse landschap, onze cultuurhistorie en onze identiteit. 

  

We gaan aan de slag met het ontwikkelen van het programma voor Het Verhaal 

van Flevoland. Het landschaps- en erfgoed beleid van de provincie Flevoland wordt 

hierin meegenomen. Samen met onze partners gaan we dit verder voorbereiden en 

opzetten. Enkele voorbeelden:  

• In samenwerking met Toerisme Flevoland ontwikkelen we een online spoor 

waar Flevolanders hun verhaal kunnen delen. Aansluitend organiseren we 

verdiepende sessies met inwoners van de Flevolandse gemeenten om 

daarna samen met de gemeente te kijken hoe we de input van de inwoners 

gaan vertalen naar beleid. 

• We hebben onderzoek gedaan naar alle participatietrajecten die al zijn 

doorlopen door de 6 gemeenten. 

• We nodigen drie landschapsarchitecten uit voor een bijeenkomst waarbij de 

vraag centraal staat: ‘hoe kunnen wij de fysieke en mentale kwaliteiten van 

Flevoland zodanig beschrijven/vertalen dat ontwerpers optimaal gebruik 

kunnen maken van Het Verhaal van Flevoland?’ 

Ook gaan we een aanpak voor gebiedsbranding maken, gebaseerd op onze 

identiteit. Op basis van het identiteitskompas en de geformuleerde uitgangspunten 

gaan we samen met de partners een implementatieplan opstellen, een strategie 

bepalen en tools ontwikkelen om gezamenlijk consistent en consequent het 

Verhaal van Flevoland uit te dragen. Op deze manier kan elk Flevolands bedrijf of 

organisatie die wil, bijdragen aan het uitdragen van het Verhaal van Flevoland en 

https://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=60dd3af11f&e=e5fe047a66


 

op pragmatische wijze hun eigen communicatiemiddelen, activiteiten, producten of 

events een ‘Flevolandse tintje’ geven.  

 
Blijf op de hoogte via de website  

 

 

 

 

Krachtige Samenleving 
In de opgave Krachtige Samenleving stellen we ons betrokken en bescheiden op. 

Betrokken omdat we er voor alle Flevolanders zijn, bescheiden omdat gemeenten 

leidend zijn op dit sociaal-economische onderwerp. De afgelopen tijd zijn er 

daarom veel gesprekken gevoerd met maatschappelijke instanties en gemeenten 

om tot een goede invulling van het programma en de bijbehorende pilots te komen. 

Wat opvalt is de betrokkenheid en energie waarmee deze partijen mee willen 

denken en werken en zo bij willen dragen aan de opgave. 

 

Ook heeft er in januari een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de wethouders 

en de gedeputeerde. De wethouders hebben hierin groen licht gegeven voor de 

ontwikkeling van pilots. Met onze partners werken we de komende tijd pilots uit die 

bijdragen aan de opgave. 

 

In de commissie Ruimte wordt u hier verder over geïnformeerd.  

 
Blijf op de hoogte via de website  
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Ruimte voor Initiatief 
In de opgave Ruimte voor Initiatief is een behoorlijke ambitie neergelegd die gaat 

over een verandering van de rol van de overheid, een andere manier van besturen 

en organiseren. Om die ambitie dichterbij te brengen werken we de startnotitie uit 

langs de drie aangegeven sporen:  

• Ja mits: hoe zorgen we er als provincie en andere overheden (samen) voor 

dat initiatieven gerealiseerd kunnen worden. 

• Eén overheid: kunnen we als complementair bestuur optreden en een 

gezamenlijk standpunt innemen richting maatschappelijke partners die een 

initiatief hebben. 

• Nieuwe verbindingen: hoe zorgen we voor nieuwe relaties tussen inwoners 

en de overheid, zodat democratische besluitvorming breder wordt 

voorbereid. 

 Binnen de drie sporen wordt een aantal activiteiten opgepakt:  

• We werken aan een ambtelijk netwerk van de betrokken overheden. 

• We inventariseren hoe ‘ja mits’ wordt ingevuld en komen met voorstellen. 

• We overwegen een vervolg op de regionale leergang 3.0. 

• We evalueren de Flevotop en adviseren over vormen van verbindingen. 

• We gaan in gesprek met statenleden over de invulling van ‘ja mits’ en 

‘nieuwe verbindingen’. 

De afgelopen weken zijn we o.a. aan het inventariseren naar de ‘ja mits en één 

overheid’ werkwijzen en praktijkervaringen bij de gemeenten, waterschap en bij 

onze eigen organisatie. Daarnaast voeren we ook gesprekken met de directeuren 

van de lokale overheden over de wensen en behoeften voor regionale 

samenwerking. 
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Alle inzichten worden gebundeld in een logboek/inspiratieboek. Deze vormt het 

vertrekpunt voor de uitwerking van een programma Ruimte voor Initiatief.  

 
Blijf op de hoogte via de website  

 

 

 

Regionale Kracht 
Flevoland werkt aan een aantal voorzieningen die zowel Flevoland als haar 

omgeving aanvullende kwaliteiten biedt. Deze voorzieningen hebben een grote 

aantrekkingskracht en draagt daardoor bij aan de versterking van de stedelijke 

netwerken. Deze zijn in toenemende mate de motoren van de economie. Dit is 

goed voor de gehele regio en daardoor ook goed voor Flevoland. 

  

De afgelopen periode hebben we met een groot aantal personen gesprekken 

gevoerd om een beeld te krijgen van de opgave en het speelveld. Dit gaat om 

externe deskundigen, regionale partners en projectleiders uit de eigen organisatie. 

Deze gesprekken leverden, naast zeer veel informatie, de bevestiging op dat er 

breed draagvlak bestaat voor de opgave Regionale Kracht en een gezamenlijke 

aanpak hiervan. De opgehaalde informatie geeft richting voor de verdere aanpak. 

De komende tijd benutten we voor verdere verdieping volgens de volgende 

thema's:  

1. Excellent woonmilieu Almere 

2. Excellent woonmilieu Lelystad 

3. Logistiek Airport Cluster Flevoland 

4. Blauw-groene slinger 

https://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=a283ede758&e=e5fe047a66
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5. Netwerkrapportage 

De inzet is om samen met de relevante partners per lijn toe te werken naar een 

gezamenlijke koers en uitvoeringsagenda. Voor de zomer verwachten wij u een 

koersnotitie aan te bieden, waarin per thema de stand van zaken, een voorgestelde 

richting en het vervolgproces voor een uiteindelijk programma wordt geschetst.  

 
Blijf op de hoogte via de website  

 

 

 

 

Circulaire Economie 
Op 31 januari heeft de Commissie Economie van Provinciale Staten positief 

gereageerd op de wijze waarop we uitvoering willen geven aan de opgave 

Circulaire Economie. Er was een presentatie over het introduceren van de 

Platformen Groene Grondstoffen en Gebruikte Materialen en het ondersteuning 

bieden aan keteninitiatieven. De commissie heeft groen licht gegeven voor het 

werken met het afwegingskader voor de 1e tranche initiatieven. 

 

Met deze uitkomst gaan we verder op pad met de uitvoering. 22 februari 

organiseren we een bijeenkomst, waarin gekeken wordt hoe de platformen vorm 

kunnen krijgen en welke partijen zich daarbij willen aansluiten. Mogelijk worden hier 

de eerste keteninitiatieven ook al vormgegeven. Medio maart ontvangt u het 

basisdocument, bestaande uit 3 delen:  

1. Inrichting en beoogde werking platform en keteniniatieven; 

2. Rapportage kansrijke (grondstof)ketens; 

3. Nulmeting en stappenplan (projecten) voor Het Goede Voorbeeld. 

 

https://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=e8b8a3f49a&e=e5fe047a66
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Blijf op de hoogte via de website  
 

 

 

 

Duurzame Energie 
Binnen de opgave Duurzame Energie wordt hard gewerkt aan de samenwerking 

met partners. In december is op het punt van samenwerking een mijlpaal 

gerealiseerd door bestuurlijke overeenstemming op de Flevolandse 

Energieagenda. Deze wordt op 8 maart ondertekend. 

 

Daarnaast is er interesse van potentieel nieuwe partners om toe te treden tot de 

huidige kopgroep van 16 partners. Het verbreden van de kopgroep is van grote 

waarde voor de komende fase, waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het 

uitvoeringsprogramma. Verder ligt de opgave nog steeds op koers voor het 

opleveren van het ontwerpprogramma voor de zomer. In de komende periode 

worden financieringsvoorstellen aan de Staten gedaan voor de eerste tranche 

projecten. Een provinciebrede bewustwordingscampagne is een onderdeel van 

deze eerste tranche. De uitvraag hiervoor wordt momenteel voorbereid.  

 
Blijf op de hoogte via de website  
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