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Presentatie voor Integrale Statencommissie, februari 2022



Onderwerpen voor vandaag

• Doel en vraagstelling opdracht aan Lysias

• Eerdere aandachtspunten PS

• Hoofdlijn conclusies en aanbevelingen

• Vervolg
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Doel en vraagstelling opdracht aan Lysias

Tussenstand opmaken: 
• Antwoord op de vraag of Omgevingsvisie FlevolandStraks uit 

2017 nog actueel is, of bijstelling behoeft 
• Inzicht bieden in externe ontwikkelingen die invloed hebben op 

(opgaven in) Omgevingsvisie 
• Zicht krijgen op realisatie ambities 
• Inzicht in gebruik instrumentarium 
• Werking uitgangspunten adaptiviteit en flexibiliteit 
• Verkennen vervolgstappen 

Leren van de Omgevingsvisie 
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Eerdere aandachtspunten PS 
(werksessie 6 oktober )

• Breedte en scope Omgevingsvisie FlevolandStraks

• De sturingsvraag

• Provinciegrensoverschrijdende opgaven

• Participatie en betrokkenheid van inwoners

• De effectiviteit van de uitvoering
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Conclusies (1/4)
1. In 2017 bewust gekozen voor beknopte omgevingsvisie op hoofdlijnen, 

zeven opgaven gedefinieerd, opgaven nauwelijks voorzien van doelen en
niet gekozen voor ruimtelijke sturing, vanuit wens van adaptiviteit en flexibiliteit
Beoogd werd uitvoering programmatisch vorm te geven

2. OVF heeft agenderende functie gehad, waardering voor brede betrokkenheid 
buitenwereld, bepaalde onderwerpen nadrukkelijker naar voren gekomen
OVF betekenis voor versterken positie provincie op bepaalde thema’s 
Ook samenwerking met andere overheden daardoor verbeterd

3. Uit OVF wordt niet duidelijk o.b.v. welke afwegingen selectie van opgaven tot 
stand is gekomen  onduidelijk: welk terrein bestrijkt OVF? Wat is reikwijdte? 
Daarnaast geen aandacht voor samenhang tussen verschillende strategische 
opgaven. Bovendien: inmiddels nieuwe ontwikkelingen; aanleiding voor 
actualisatie bestaande opgaven / toevoegen nieuwe opgaven
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Conclusies (2/4)

4. Inmiddels meer behoefte aan richtinggevende sturing, zowel intern als extern, 
met behoud van eigen bewegingsruimte vanuit verantwoordelijkheden 
medeoverheden en externe partners

5. Specifieke ambitie OVF is wederkerige samenwerking met partners
Belang van samenwerking wordt nadrukkelijk onderkend in OVF
Echter, samenwerkingsstrategie is niet verder uitgewerkt
Met Flevotop aandacht gegeven aan betrokkenheid inwoners, maar geen 
(structureel) vervolg

6. Keerzijde totstandkoming OVF onder regie externe ‘ateliermeester’: 
visie los van de provinciale organisatie tot stand gekomen 
Gevolg: OVF en Flevo-principes niet geïnternaliseerd; uitvoering visie kende 
moeizame start
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Conclusies (3/4)
7. Uitwerking drie kernopgaven (‘Verhaal van Flevoland’, ‘Krachtige Samenleving’ en 

‘Ruimte voor Initiatief’) als kern voor alle ontwikkelingen met betrokkenheid provincie, 
is ter hand genomen
Doorwerking in strategische opgaven (nog) niet goed zichtbaar
Onderscheid tussen kernopgaven en strategische opgaven in de loop der tijd 
vervaagd

8. Voortgang programma’s wisselt per opgave. OVF bevat aankondiging: uitwerking 
programma per opgave. In plaats daarvan: Uitwerkingsagenda 2019 en de 
Uitwerkingsagenda 2020 – 2025 opgesteld 
Deze agenda’s bevatten overzichten uit te voeren activiteiten voor realiseren ambities, 
maar leggen geen nadrukkelijke verbinding tussen doelen en activiteiten

9. Beperkt zicht op effectiviteit uitvoering: niet helder hoe activiteiten zich verhouden tot 
doelen en ambities; doelen veelal niet geconcretiseerd; veelheid aan documenten, 
onderling niet congruent; inhoudelijke samenhang en sturing op het geheel ontbreekt
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Conclusies (4/4)

10. Geen structurele meerjarige financiering voor OVF, ontbrak aan programma 
om financiering aan te koppelen 
Wel middelen ingezet via coalitieakkoord en programmabegroting

11. PS destijds nadrukkelijk voortouw genomen voor totstandkoming OVF 
Nadien weinig gesproken over, gestuurd op uitvoering
Omgevingsvisie is geen ‘levend document’ voor PS in huidige samenstelling 
Periode waarin dit zou moeten gebeuren, is politiek-bestuurlijke afweging

12. Instrumentarium van provincie voor interventies in gemeentelijk 
omgevingsbeleid deels nog in ontwikkeling
Dit onderwerp verdient nadere aandacht in evaluatie 2022
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Aanbevelingen (1/6)

Uitgangspunten

• Onze opvatting: om invulling te kunnen geven aan in aantal en in 
zwaarte toenemende omgevingsopgaven, nodig dat provincie sterker 
gaat sturen op kwaliteit fysieke leefomgeving binnen eigen grondgebied 

• Provincie als gebiedsregisseur daartoe geëquipeerd: bovenlokale 
belangen afwegen en dwarsverbanden aanbrengen tussen opgaven, 
zowel inhoudelijk als ruimtelijk 

• Ook vanuit Rijk blik gericht op realisatiekracht regio’s 

• Omgevingsvisie als basis, in verlengde daarvan samenhangend systeem 
van programmering, uitvoering, monitoring en terugkoppeling; in overleg 
met buitenwereld en met daartoe toegeruste ambtelijke organisatie
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Aanbevelingen (2/6)

1. Scope/reikwijdte: Maak in evaluatie Omgevingsvisie FlevolandStraks, 
of volgend daarop, duidelijke keuze voor reikwijdte omgevingsvisie en 
relateer die keuze aan de inhoud en uitwerking ervan

2. Scope/opgaven: Pas de bestaande strategische opgaven van de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks deels aan en voeg enkele nieuwe toe 
Overweeg op enig moment een bundeling van (de resultaten van) alle 
lopende trajecten die de gewenste ontwikkeling van de provincie op 
lange termijn verkennen.

3. Sturing: Stuur sterker op doelen en op ruimtelijke ordening, met 
nauwe betrokkenheid van derden
Pas de omgevingsverordening dienovereenkomstig aan
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Aanbevelingen (3/6)
4. Samenwerking: Overleg structureel op bestuurlijk niveau tussen provincie, gemeenten 

en waterschap over opstelling, aanpassing en uitvoering van de verschillende 
omgevingsvisies
Betrek daarbij het maatschappelijk middenveld
En vergroot de betrokkenheid van de inwoners van de provincie

Over samenhang met regio’s die de provinciegrens overschrijden (aandachtspunt PS):
• Bij MRA zijn Almere, Lelystad en provincie nauw betrokken
• Met Regio Zwolle en samenwerkingsverband van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 

worden samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Hier geen nader onderzoek naar gedaan, 
omdat nader onderzoek naar lokale, regionale en bovenregionale samenwerking is 
voorzien in 2022

5. Uitvoering en organisatie: Vergroot de inzichtelijkheid in de effectiviteit van de uitvoering 
door het aantal documenten terug te brengen, voorzie dit beperkte aantal documenten 
van ambities en concrete doelen (kwalitatief dan wel kwantitatief), bewaak de 
samenhang, tref hiervoor de organisatorische voorzieningen en blaas de Flevo-principes 
uit de omgevingsvisie van 2017 nieuw leven in
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Aanbevelingen (4/6)
Stappen voor huidig college GS

Aanpassing van de visie
6. Neem nog in deze collegeperiode een standpunt in over reikwijdte 

omgevingsvisie, over te actualiseren opgaven en over toekomstbeeld voor de 
provincie als geheel
Ga op basis daarvan vooralsnog verder met de uitvoering van de visie

7. Bepaal per opgave in welke mate daaraan nog in deze collegeperiode 
doelstellingen kunnen worden gekoppeld (kwalitatief dan wel kwantitatief, inclusief 
termijnen). Onderzoek wat de ruimtelijke effecten daarvan zijn en welke keuzes op 
dat punt gemaakt moeten worden

8. Pas de omgevingsvisie aan bij aanvang van eerstvolgende periode van 
provinciale en gedeputeerde staten; Besluit op dat moment over de vraag of 
(inhoudelijke en ruimtelijke) doelstellingen in de visie zelf thuis horen, dan wel in 
het daarmee samenhangende (periodiek bij te stellen) omgevingsprogramma
Bezie in samenhang daarmee de rol van provinciale staten, in het bijzonder als 
het gaat om de vaststelling van het omgevingsprogramma
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Aanbevelingen (5/6)
Stappen voor huidig college GS

Bevorderen uitvoering

9. Ontwikkel een systematiek om zicht te houden op uitvoering, zodat 
dit na Statenverkiezingen 2023 kan worden aangereikt aan nieuw 
college van GS
Deze systematiek dient te zijn gericht op creëren van scherper 
overzicht en betere samenhang, op basis van collegialiteit van 
bestuur en bereidheid om daar waar het knelt (bijvoorbeeld in het 
samenspel met andere overheden) politieke keuzes te maken en 
knopen door te hakken

10. Ga nog deze collegeperiode aan de slag met de aanbevelingen voor 
het versterken van de ambtelijke organisatie (zie hiervoor bij 
aanbeveling 5)
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Aanbevelingen (6/6)
Stappen voor huidig college GS

Betrekken buitenwereld

11. Deel als college van GS de uitkomsten van de evaluatie met de 
buitenwereld en licht toe welke opvolging daaraan wordt gegeven.

Volgend evaluatiemoment

12. Bepaal een nieuw evaluatiemoment, bijvoorbeeld aan het eind van 
de eerstvolgende collegeperiode
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Vervolg

• PS is bevoegd gezag voor vaststellen Omgevingsvisie 

• PS in positie om goede gesprek te voeren en keuzen te 

maken

• Aandachtspunt is rol PS bij keuze voor opnemen van doelen 

in Omgevingsprogramma (en niet in de visie); vraag is dan 

of GS dan wel PS verantwoordelijk zijn voor vaststelling 

Omgevingsprogramma 
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