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Aanbiedingsbrief PS aan GS m.b.t. Ontwerp Omgevingsvisie
FlevolandStraks
Geachte leden van Provinciale Staten,
Met veel genoegen biedt het college van Gedeputeerde Staten u de Ontwerp Omgevingsvisie
FlevolandStraks aan voor besluitvorming.
Op 28 oktober 2015 heeft u in Provinciale Staten de Startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld. Dat
besluit was de start voor een vernieuwende aanpak. Een aanpak die past bij Flevoland als jongste
provincie van Nederland en uitgaat van het paradigma van de Omgevingswet. Een houding die zich
typeert door ruimte te geven aan de krachten in de samenleving en door van buiten naar binnen te
werken. Niet eerst zelf vraagstukken en oplossingen bedenken, maar eerst luisteren en in gesprek
gaan met de omgeving. Gedurende het proces - zowel in de fase van het Atelier Flevo-perspectieven
als in de fase waarin de Omgevingsvisie is opgesteld - hebben wij met vele partijen gesproken. Zij
hebben op diverse wijze bijgedragen aan de visie. Dankzij deze aanpak staan in de Omgevingsvisie
de fundamentele opgaven - zoals deze ook buiten het provinciehuis worden ervaren - voor de
toekomst van Flevoland centraal.
De Omgevingsvisie is in vele opzichten een optimistische visie. Het biedt ruimte om aan de slag te
gaan. De visie zet de ontwikkelingsrichtingen voor Flevoland uit. Op basis hiervan kan de stap gezet
worden van een "nee tenzij" houding naar een "ja mits" aanpak. Uw keuze als Provinciale Staten
om een compacte visie op hoofdlijnen op te laten stellen, is hierbij versterkend gebleken. Hierdoor
stelt de visie het ruimte bieden en het helder formuleren van de juiste opgaven boven het stellen
van beperkende randvoorwaarden en regels. Dit vanuit het vertrouwen dat we in samenwerking met
partijen de goede oplossingen gaan creëren. De visie is een basis om met vele partijen aan de slag
te gaan. Het vervolgproces staat in de bijlage van deze brief beschreven.
In de komende jaren gaat het erom deze opgaven op een goede wijze aan te pakken met de
omgeving. In de voorjaarsbijeenkomst van 4 april jongstleden hebben circa 60 partijen hun steun
toegezegd voor de uitwerking van de visie. Zij staan klaar om met de Provincie Flevoland de
krachten te bundelen: Samen maken we Flevoland!
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Voordat de uitwerking wordt opgestart, bent u als Provinciale Staten aan zet. Conform de lijn van
de Startnotitie gaat u nu een besluit nemen om de Ontwerp Omgevingsvisie vrij te geven voor
inspraak. Een belangrijke stap om de opzet en inhoud van de Omgevingsvisie maatschappelijk te
toetsen. Is dit de Omgevingsvisie die profijtelijk is voor de Flevolanders? Gaan we met de juiste
opgaven aan de gang en is de goede focus in de opgaven aangebracht?
Met grote belangstelling kijken wij uit naar uw besluit.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secre
de voorzitter.

mr. drs T. van der Wal
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Bijlage vervolg: 3^ fase Omgevingsvisie
In de Startnotitie Omgevingsvisie (28 oktober 2015) is aangegeven, dat na de tweede fase waarin de
Omgevingsvisie wordt opgesteld, de derde fase aanbreekt. Conform deze Startnotitie zullen
Provinciale Staten per opgave een (door)startnotitie van Gedeputeerde Staten ontvangen. Het
betreft (door)startnotities voor:
Verhaal van Flevoland
Krachtige Samenleving
Ruimte voor Initiatief
Duurzame Energie
Landbouw: Meerdere Smaken
Regionale Kracht
Circulaire Economie
In de (door)startnotitie wordt aangegeven op welke wijze de opgaven uit de Omgevingsvisie worden
uitgewerkt tot programma's, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de systematiek van de
omgevingswet zoals ook is omschreven in de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Deze programma's
bevatten onder meer de beieidsuitwerkingen, doelen en nadere duidingen van het provinciaal
belang en zetten de beweging in van beleid naar uitvoering.
In de (door)startnotities wordt tevens ingegaan op de wijze waarop relevant vigerend beleid - uit
onder meer deel 2 & deel 3 van het Omgevingsplan 2006 - wordt omgezet naar de nieuwe
instrumenten van de Omgevingswet. Dit betekent dat vigerend beleid en regels:
of beleidsneutraal worden omgezet;
of worden beëindigd;
of worden geactualiseerd;
en zo nodig worden aangevuld met nieuw beleid en nieuwe regels.
In de (door)startnotities wordt tevens aangegeven op welke wijze de programma's in lijn worden
gebracht met de diverse andere (voorgenomen) relevante provinciale activiteiten (bijvoorbeeld
programma mobiliteit, landschapsvisie, woonvisie, vitaal platteland, regioplan wind etc).
In het vierde kwartaal 2017 kunt u de doorstartnotities van Gedeputeerde Staten tegemoet zien
voor besluitvorming in Provinciale Staten. Naast de uitwerking van de Omgevingsvisie
FlevolandStraks ontvangt u voor de volledige implementatie van de Omgevingswet op korte termijn
separaat een notitie van Gedeputeerde Staten.

