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B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

IPO: Rol in de Ruimte  

Datum beeldvorming 
 

2 maart 2022 (uitloop 23 maart 2022) 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet 
meerwaarde hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke 
informatie of een filmpje  

De aanleiding voor deze beeldvorming is dat het 
IPO-bestuur heeft gevraagd om in de provincies 
het gesprek te voeren tussen GS en PS over de 
uitgangspunten die het IPO hanteert met 
betrekking tot de rol van de provincie in de 
ruimtelijke inrichting. In het IPO-bestuur wordt 
daarover doorgesproken en de inbreng, die u in 
deze beeldvormende sessie kunt doen, leidt tot 
een verdere ambitie over de provinciale rol richting 
mede-overheden: Rijk, gemeenten, waterschappen.  
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Door middel van deze beeldvorming wordt gekeken 
hoe PS aankijkt tegen de uitgangspunten en 
randvoorwaarden die het IPO geformuleerd heeft. 
 
Binnen Flevoland heeft dit onderwerp relatie met 
de interne en externe samenwerking die de 
Flevolandse overheden momenteel zoeken op 
basis van het Manifest ‘Wij zijn Flevoland!‘, met ons 
regionale aanbod aan het Rijk en het streven naar 
een Samenwerkingsagenda Rijk-Regio (zie bijlage 
2,3,4). Ons uitgangspunt daarbij is 
gelijkwaardigheid en een optreden als één 
overheid (bestuurlijke vernieuwing) waarbij de 
provincie een regionale regierol kan vervullen.  
 
Ook houdt dit vraagstuk verband met de 
sturingsvragen die aan de orde zijn bij de 
Tussenrapportage Evaluatie Omgevingsvisie. 
(bijlage of kort voorbeeld benoemen) Bij de 
eventuele actualisatie van de Omgevingsvisie 
zullen de rol van de provincie, de sturing en de 
realisatie worden uitgewerkt.  
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 

De beeldvorming wordt gestart met een 
presentatie van max. 20 min over de positie van 
het provinciaal bestuur in de ruimtelijke 

 
 
 
9 februari 2022 
 
EBES 
 
Rol in de Ruimte IPO 
 

 
2909884 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

ontwikkelingen van ons land, gerelateerd aan de 
regionale en landelijke opgaven. Ook hebben PS 
gevraagd om informatie over de ontwikkelingen 
rond de financiële positie van provincies. Daarover 
ontvangen zijn een Mededeling PS, die bij deze 
bespreking kan worden betrokken. Daarna kunnen 
de statenleden vragen stellen en hun reactie geven 
door middel van peilen en toetsen op de 
randvoorwaarden die het IPO geformuleerd heeft.  
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

1 uur  

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

PS mededeling Rol in de ruimte (#2888812) (zie 
bijlage) die in week 51 de LIS heeft gestaan. 
Tegelijkertijd sluit deze beeldvorming aan op één 
van de aanbevelingen in de Tussenrapportage 
“Leren van de Omgevingsvisie” van Lysias Advies in 
het kader van de evaluatie en eventuele 
actualisatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks 
(scope/sturing). 
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

- RLI rapport: Geef richting maak ruimte 
- ROB rapport: Rust reinheid regelmaat 
- ROB rapport: Droomland niemandsland? 
- Mededeling PS over financiële 

ontwikkelingen provincies; deze wordt 
nagezonden.  

- Communicatiepakket IPO Rol in de Ruimte, 
inclusief powerpoint 

 
Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Secretaris BAC Ruimtelijke Ontwikkeling Water en 
Wonen IPO 
Gedeputeerde Fackeldey 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

Provinciale Staten kunnen deze bespreking 
betrekken bij het proces van de evaluatie 
Omgevingsvisie en de samenwerkingsstrategie in 
onze regio Samen Maken We Flevoland. Daarin zijn 
de positionering en rolneming van de provincie 
Flevoland in haar omgeving relevante 
vraagstukken.  
 
Landelijk wordt met de provincies afspraken 
gemaakt (kabinet en IPO-bestuur) over de (regie) 
rol van Rijk en provincies op de grote 
maatschappelijke opgaven, alsmede 
democratische legitimatie die daarmee gepaard 
gaat.  
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Desgewenst een vervolggesprek, zoals een nadere 
toelichting op de financiële ontwikkelingen 
Provinciefonds, MRB en dergelijke.  
 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
RIDR communicatiepakket IPO 2912661 ja 
Mededeling PS Financiële ontwikkelingen provincies (nazending)    
Rust_Reinheid_Regelmaat_Advies-20210311 2917449 Ja 
Advies_geef_richting_maak_ruimte_-_def 2917450 Ja 
Droomland_of_niemandsland_Adviesrapport-20210624 2917451 ja 
  
 


