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Naam commissie 
 

Gecombineerde Statencommissie RND en EMS 
 
Omdat de invoering van de Omgevingswet zowel de 
commissies EMS als RND raakt, ligt de vraag voor 
om in november een gezamenlijk beeldvormend 
moment te houden. 

Onderwerp 
 

Vervolg op Statenleergang Implementatie 
Omgevingswet 

Datum beeldvorming 
 

17 november 2021 

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

Voorbereiding op besluitvorming over 
(werk)afspraken GS en PS 
 
Tijdens deze gezamenlijke sessie van GS en PS 
wordt het vervolg op de leergang besproken. De 
gezamenlijke sessie zal worden ingeleid door Trees 
van der Schoot, de host van de leergang. 
Er wordt een overzicht van lopende trajecten 
gepresenteerd. Daarbij wordt aangegeven hoe deze 
ingrijpen op de huidige processen en de betekenis 
voor de rol van PS.  
 
Naar verwachting treedt de Omgevingswet 1 juli 
2022 in werking. De Omgevingswet raakt de wijze 
waarop de provincie haar beleid en regels binnen 
het fysieke domein formuleert, hoe de provincie 
haar belangen inbrengt bij processen en 
ontwikkelingen en hoe de provincie zelf gewenste 
ontwikkelingen realiseert. 
 
In een Statenleergang is via diverse invalshoeken 
stilgestaan bij de betekenis van de invoering van 
de Omgevingswet. De leergang liep van februari tot 
en met oktober 2021.  
Zowel van de deelnemers aan de leergang, als 
vanuit GS kwam het verzoek dat men graag een 
dialoog wil over de belangrijkste conclusies/ 
effecten van de invoering deze wet. Onder andere 
omdat er bevoegdheden verschuiven en de relaties 
met medeoverheden en partners anders worden, 
gaat het erom de rol van PS en GS nader te duiden 
en een beter beeld te krijgen hoe PS en GS zo 
nodig tijdig sturing kunnen geven. Hiertoe wil men 
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Startbijeenkomst om te komen tot de benodigde 
samenwerkafspraken tussen PS en GS voor implementatie van de 
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wederzijds graag aanvullende (werk)afspraken en 
mogelijk aanpaste werkwijze tussen GS en PS 
maken om te komen tot en werkwijze die past bij 
de (geest van de) Omgevingswet. 
Om te komen tot die aanvullende (werk)afspraken 
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lopende 
trajecten. 
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Duidelijkheid hoe te komen tot (werk)afspraken 
tussen GS en PS en met elkaar bespreken welke 
onderwerpen daartoe nader behandeld dienen te 
worden. 
   

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Samenstelling: Statencommissies RND en EMS en 
leden van GS. 
 
- Inleiding door Trees van der Schoot. Zij geeft aan 
de hand van voorbeelden kort een weergave van 
de belangrijkste wijzigingen vanwege de 
Omgevingswet zoals deze ook in de Statenleergang 
zijn behandeld: 

• Van inhoudelijke verbreding naar nieuwe 
opgaven en integrale benadering en 
afstemming op sociaal-domeinthema’s als 
gezondheid en gezondheidsbevordering. 

• Instrumentele vernieuwing (O.a. Lijst van 
gevallen, Omgevingsvisie, 
Omgevingsprogramma) 

• Anders werken (integraal, gebiedsgericht) 
en anders omgaan met partners en burgers 
(co-creatie en vroege participatie) = 
bestuurlijke vernieuwingsproces. 

 
- Onderling beelden delen aan de hand van een 
aantal vragen als:  
• Wat is verplicht? Wat is verstandig?  
• Wat voor provincie willen we zijn?  
• Wat voor rollen hebben we dan nodig? 
• Wat voor instrumenten wil je dan inzetten? 
• Wat kunnen we leren van andere 
voorbeelden uit het land? 
En wat zijn de effecten op hoe PS en GS 
samenwerken en hoe het samenspel in te vullen? 
 

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

1,5 uur 

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

De leergang liep van februari tot en met oktober 
2021. Tijdens de leergang zijn verschillende 
onderdelen benoemd waar PS-leden hebben 
aangegeven meer van te willen weten, mede om de 
rol van PS nader te duiden en een beter beeld te 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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krijgen hoe PS zo nodig tijdig sturing kunnen 
geven.  

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

-Naslagwerk van de leergang implementatie 
Omgevingswet (Via postvak) 
-Overzicht van lopende trajecten 
-Voorstel voor onderwerpen om nader te 
bespreken 

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

Trees van der Schoot, host van de leergang. 
Ambtelijke trekkers implementatie Omgevingswet. 
 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Naast portefeuillehouder Cora Smelik, zullen ook 
de gedeputeerden Jop Fackeldey en Jan de Reus 
aanwezig zijn. 
 

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

 

De gedeputeerde gaat aan de hand van de 
bespreking in deze beeldvormende sessie het 
gesprek aan met de Procedurecommissie over de 
verdere agendering.  

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Naslagwerk leergang Implementatie Omgevingswet n.v.t., via 
postvakjes 

Ja 

Overzicht lopende OW trajecten  2864372 Ja 
Voorstel om te komen tot de benodigde samenwerkafspraken 
tussen PS en GS voor implementatie van de Omgevingswet 

2858949 Ja 

 


