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Voorstel voor behandelwijze van de Keuzenotitie Actualisatie Omgevingsvisie 
FlevolandStraks Integrale commissie van 11 mei 2022 
 
U wordt, tijdens de behandeling van de Keuzenotitie Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks,  
gevraagd om te reageren op een aantal vragen en uw voorkeur uit te spreken. 
We bespreken de vragen in 3 rondes en gaan daarbij onderling met elkaar in gesprek.  
 
1ste ronde: hoofdvraag en scope 
 
Hoofdvraag: 
 Zijn Provinciale Staten van mening dat de Omgevingsvisie FlevolandStraks 2017 moet 

worden geactualiseerd? En zo ja: hoe ziet u deze voor zich zowel wat betreft inhoud als 
proces? 
a. Nee, de huidige visie is nog voldoende actueel en de nieuwe ontwikkelingen 

passen voldoende binnen de huidige zeven strategische opgaven voor de lange 
termijn.  

b. Ja, de huidige visie moet worden geactualiseerd, waarbij de nieuwe ontwikkelingen 
meer expliciet worden verwerkt binnen de huidige zeven opgaven. 

c. Ja, de huidige visie moet worden geactualiseerd en naast de huidige zeven 
opgaven kunnen op basis van de nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe opgaven 
worden toegevoegd. 

d. Nee, de huidige visie voldoet niet en er is op basis van alle ontwikkelingen een 
nieuwe Omgevingsvisie nodig. 

 
1. Scope – reikwijdte: 

a. De visie concentreert zich op de opgaven op het terrein van de fysieke leefomgeving en 
beperkt zich daartoe.  

b. De visie concentreert zich op de opgaven op het terrein van de fysieke leefomgeving, maar 
dan met inbegrip van de economische en sociale samenhang. 

c. De visie beperkt zich niet tot het domein van de fysieke leefomgeving, maar behelst ten 
principale een visie op alle opgaven waar de provincie voor staat. 

  
2.Scope – opgaven 

a. De huidige scope is toereikend en nieuwe ontwikkelingen passen in voldoende mate 
binnen de zeven maatschappelijke opgaven 

b. De praktijk van de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat de strategische en 
kernopgaven aan actualisatie en herformulering toe zijn. De focus blijft gericht op zeven 
opgaven, waarbij aanvullend aandacht wordt besteed aan nieuwe ambities en opgaven 
binnen deze visie op hoofdlijnen 

c. Op basis van de evaluatie is duidelijk geworden dat actualisatie van de huidige opgaven 
nodig is, inclusief een gerichte toevoeging van enkele actuele opgaven die van belang zijn 
voor de ontwikkeling van Flevoland.  

d. Op basis van de evaluatie is gebleken dat de huidige visie ontoereikend is en een integrale 
herziening noodzakelijk is gelet op de nieuwe vraagstukken die op Flevoland afkomen. 
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2de ronde: sturing en instrumentarium 
 
3.Sturing 

a. De Omgevingsvisie geeft sturing op de hoofdlijnen van beleid. Doelen en resultaten lopen 
via de andere omgevingswetinstrumenten (oa Omgevingsprogramma) en P&C cyclus 
In de visie is het ‘WAT’ geformuleerd inclusief de Flevoprincipes (HOE), de visie is daarmee 
kernachtig en beknopt van opzet (huidige visie is 20 pagina’s) en bedoeld voor langdurig 
gebruik. 

b. De Omgevingsvisie geeft richting aan beleid en ook sturing op doelen en resultaten  
Een hernieuwde visie bevat meer concrete doelen en resultaten en is daarmee een meer 
gedetailleerde Omgevingsvisie, de visie is daarmee voor een kortere tijdshorizon te 
gebruiken. 

 
4.Instrumentarium 

a. PS stellen visie vast, uitwerking wordt aan GS in afstemming met stakeholders overgelaten, 
monitoring en voortgang via gebruikelijke P&C-cyclus (de rol van PS is kaderstellend en 
toezichthoudend). 

b. PS stellen visie vast, GS stellen Omgevingsprogramma vast in afstemming met 
stakeholders en PS en via voortgangsrapportages worden PS betrokken bij realisatie (de 
rol van PS is kaderstellend voor de visie, samenwerkend met GS bij het programmeren en 
actief geïnformeerd met rapportages). 

c. PS stellen de visie vast en programmeren en monitoren een meer gedetailleerde 
Omgevingsvisie (de rol van PS is kaderstellend en sterk bepalend/ sturend op de 
uitvoering). 

 
3de ronde: samenwerking, uitvoering en organisatie  
 
5.Samenwerking/ betrokkenheid 

a. Alle ruimte aan de samenleving voor inbreng in het proces van actualisatie, ja mits. PS en 
GS zijn op afstand.  

b. Geen betrokkenheid samenleving, volgen van inspraakprocedures. 
c. Binnen de geformuleerde visie, doelen en resultaten bieden PS en GS gecontroleerde 

ruimte aan de samenleving. 
d. Binnen de geformuleerde visie, doelen en resultaten bieden PS en GS optimale ruimte aan 

de samenleving, waarbij uitkomsten dan ook niet vaststaan.  
 
6.Organisatie/ uitvoering  

a. Coördinerend portefeuillehouder Omgevingsvisie, uitwerking via inhoudelijke portefeuilles 
en via reguliere documenten voortgang te bewaken. 

b. PS organiseren zich rond opgaven door de commissiestructuur te clusteren rond de 
opgaven, zodat Omgevingsvisie dominant en leidend wordt voor de koers van de provincie 
en programma’s daaronder worden gebracht. 

c. PS richten een commissie Omgevingsvisie in als begeleidingscommissie Omgevingsvisie, 
zodat PS op afstand blijven en separate voortgang bewaakt. 

d. PS vragen GS om de opgaven van de Omgevingsvisie zichtbaar te maken in de bestaande 
structuren, en huidige monitoring. 

 
 
Gedeputeerde Staten leggen u, in de aanbiedingsbrief, mogelijke richtingen voor, geven u daarbij 
in een advies aan wat hun voorkeur heeft en vragen u op basis daarvan richtinggevende 
uitspraken te doen.  
 
  
 


