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Tweede atelierbericht  

 
Commissie Ruimte in het atelier 
Maandelijks worden de leden van de commissie Ruimte bijgepraat over de 
ontwikkelingen van de Omgevingsvisie. Op woensdag 18 november waren ze te gast 
in het Atelier Flevo-perspectieven. Vooruit zien is regeren, de inrichting van het 
atelier is flexibel gemaakt door de tafels van wielen te voorzien. Op die manier kon 
het atelier - met passen en meten - worden aangepast voor de circa 25 gasten. 
  
De informele setting en de inleiding van ateliermeester Co Verdaas vormden de 
basis voor het onderlinge gesprek. Geconstateerd is dat dialoog in het atelier met 
de samenleving ook een andere rol van Provinciale Staten vraagt.. Zo zijn de leden 
van Provinciale Staten op dit moment de hoeders van het proces. Maar zullen ze 
straks ook hun politieke rol moeten nemen. Het atelier haalt de inzichten op in de 
regio en maakt de keuze inzichtelijk waar de regio voor staat. Echter, de politiek 
beslist echter straks zelf.  
  
Gedurende de atelierfase zullen veel mensen en partijen betrokken worden. Dit 
heeft betrekking op bekende en onbekende partners, inwoners, betrokkenen buiten 
Flevoland, scholen et cetera.  Tijdens het gesprek is aangegeven dat het fysiek niet 
mogelijk is om iedereen mee te laten doen. Social media zullen hierin –voor zover 
mogelijk- te hulp moeten schieten. Ook werd gerefereerd om gebruik te maken van 
de G1000 methode waarmee in korte tijd de mening van velen in beeld gebracht 
kan worden 
  
Tot slot is doorgepraat over de breedte van de vraagstukken die in het atelier aan 
de orde gaan komen. Er is behoefte aan een brede benadering, wat betekent dat 
de dialoog op voorhand niet wordt ingeperkt. Dat is verderop in het proces ook aan 
de politiek. De gewenste brede benadering vergt ook een brede betrokkenheid van 
Provinciale Staten. Immers het zal ook gaan over economie, cultuur, energie, 
duurzaamheid etc. 
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Aanpak kristalliseert zich uit 
De afgelopen weken heeft de redactie nagedacht over de aanpak van het atelier. 
Het proces dat leidt tot de Flevo-perspectieven worden opgeknipt in 3 fasen.  
 
Fase 1 

In de eerste fase worden de trends en ontwikkelingen in beeld gebracht die er op  
Flevoland afkomen. Deze worden bekeken vanuit het perspectief van de bestaande 
kwaliteiten van Flevoland. We praten in deze fase vooral met deskundigen, 
trendwatchers, kennisinstituten en zullen veel kennisbijeenkomsten bijwonen.  
 
Fase 2 

Draait om de mening van de regio, welke betekenis en waardering kennen de 
Flevolanders toe aan de gesignaleerde ontwikkelingen en trends die op ons 
afkomen? Daarvoor organiseren we in het atelier en in de regio gesprekken met 
gemêleerde gezelschappen bestaande uit ondernemers, deskundigen, burgers, 
creatieven en bestuurders.  
 
Fase 3 

In deze fase worden de oogst uit de tweede fase vertaald naar de Flevo-
perspectieven. Die maken duidelijk welke vraagstukken er volgens de regio toe 
doen en waar men energie in wil steken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.trendbureauoverijssel.nl  
Hans Peter Benschop is alweer 7 jaar de directeur van het Trendbureau Overijssel. 
Woensdag 25 november hebben we hem gesproken. Het Trendbureau is destijds 
opgericht op verzoek van Provinciale Staten in Overijssel. Zij hadden behoefte aan 
een eigen informatiebron die zicht bood op de lange termijn ontwikkelingen en 
trends die op de provincie afkomen. We hebben gesproken over de werkwijze van 
het Trendbureau. Kennis over trends en ontwikkelingen verbinden met de mening 
van burgers en bedrijven staat daarbij centraal. De door Benschop geschetste 
aanpak inspireert en biedt aanknopingspunten voor de aanpak van het atelier.  
 

 
 
Omroep Flevoland  
Samen met mensen van Omroep Flevoland gaan we een reeks van 8 afleveringen 
maken waarin we stil staan bij de trends en ontwikkelingen die op Flevoland 
afkomen. Ook staan we stil bij de Flevolandse identiteit. De reeks wordt in januari 
en februari begin 2016 uitgezonden. Met de programma's willen we een brede 
doelgroep bereiken, we hopen dat we op die manier ook mensen bij het atelier 
betrekken die normaal niet zo snel in beeld komen.  
 
Agenda 
Voor de komende weken worden de onderstaande gesprekken ingepland 
 
27 november  Dutch Future Society 
2 december  Wim Nieuwenhuizen en Edo Gies van Alterra over de vijf 

belangrijkste trends in het landelijk gebied. 
8 december  Presentatie WRR-verkenning de Robots de baas 
16 december  Landbouw Economisch instituut toekomstverkenning Agrarische 

Sector iov de provincie Flevoland 
 
Nog in te plannen  
Sanye Celik van de Raad voor het Openbaar Bestuur 
Sandra Butter van het participatiebureau Almere 
Ferenc van Damme van de provincie Overijssel, Elimineer de burger 
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Dorpsraden in de gemeente Noordoostpolder 
Folmer de Haan van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur, auteur van 
"Rijk zonder CO2: naar een duurzame energie voorziening in 2050)  
Atelier Kennisdag Demografie 
Atelier Kennisdag Stad en platteland 
 
 
  


