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Het team van de Omgevingsvisie FlevolandStraks
wenst u een gelukkig nieuwjaar!

Groengas in Almere
Volgende week is het zo ver. Dan levert

Wat weet jij over
Flevoland?

de nieuwe groengas installatie van Almere

Hoe heette de plas water op de plek waar

zijn eerste gas. We bezochten de

nu Flevoland ligt? En waar heeft

installatie net voor de kerst terwijl het

Flevoland zijn naam aan te danken?

terrein nog krioelde van de bouwvakkers.
Start de test
Lees meer

Voortgangsbericht
over perspectieven

Opgaven, kansen en
belemmeringen

De perspectieven Landbouw: meerdere

Op 14 december 2016 kwamen

smaken, Circulaire economie en

kwartiermakers en gasten van de

Duurzame energie zijn in diverse

perspectieven Circulaire Economie en

statencommissies besproken. Welke

Landbouw bij elkaar om uit te wisselen

ontwikkelingen zijn er? Lees het in het

welke gezamenlijke opgaven, kansen en

voortgangsbericht.

belemmeringen er zijn in beide
perspectieven. Onder leiding van Marieke
van der Werf vond er een mooi gesprek

Lees meer

plaats.

Lees meer

PS Nieuws
Ruimte voor initiatief
Op 11, 17 en 18 januari gaan we tijdens de atelierweek Ruimte voor initiatief in gesprek met gastsprekers
en onze mede-overheden. Centraal tijdens de gesprekken staat niet alleen de vraag hoe we het
perspectief kunnen vertalen naar een nieuwe bestuursstijl? Maar ook hoe we dit concreet handen en
voeten kunnen geven.

De leden van Provinciale Staten, de commissie Bestuur in het bijzonder, zijn van harte welkom om de

sessies bij te wonen en hun eigen beeld te vormen.

Uiteraard is iedere sessie de moeite waard. Mocht u genoodzaakt zijn om te kiezen, dan is onze tip om
vooral de middagsessie van 18 januari bij te wonen. Dan wordt vanuit het bestuurlijke perspectief
gereflecteerd op dit vraagstuk.

Programma Atelierweek:

Duurzame energie
In de avond van 23 januari start de atelierweek duurzame energie. Gedurende deze week wordt samen
met partners uit het gebied beeldvormende gesprekken gevoerd rondom de beoogde hoofdlijnen van
beleid en de energieagenda. De gespreksagenda is nog in ontwikkeling.

23 januari

Introductiebijeenkomst

24 januari

Energieneutrale bestaande woningen

25 januari

Energieneutrale nieuwbouwwoningen & bedrijven

30 januari

Ruimte voor energie

31 januari

Voorbeeldfunctie

Leden van Provinciale Staten en de leden van de commissie Duurzaamheid in het bijzonder zijn van harte
welkom voor de introductiebijeenkomst die een breder beeld geeft op het vraagstuk.

Programma Atelierdag 23 januari (concept):

Aanmelden voor bovenstaande bijeenkomsten kan door een mail te sturen naar
omgevingsvisie@flevoland.nl.
Vragen over de bijeenkomst kunt u stellen aan Dennis Menting (dennis.menting@flevoland.nl, 0618304042).

