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Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming?

Op 17 november 2021 werd in een gezamenlijke
sessie van de commissies van RND/ EMS en in
aanwezigheid van een vertegenwoordiging uit GS,
de impact van de Omgevingswet besproken.
Daarbij was er behoefte aan inzicht in hoe
provinciaal belang werkt in de praktijk (o.a. de lijst
en omgevingstafel) wat in deze beoogde sessie in
januari besproken wordt. Hoofdpunt daarbij is: Op
welke wijze kunnen en willen Provinciale Staten
invloed krijgen op -de lijst van gevallen van
provinciaal belang-, ondanks dat de formele
besluitvorming over de lijst onder het mandaat van
Gedeputeerde Staten valt.

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het
doel?

Het is een combinatie van informeren en peilen/
toetsen.
Het doel is enerzijds het informeren van
Provinciale Staten over de totstandkoming van de
lijst van gevallen van provinciaal belang en de
werkwijze/ werking van provinciaal belang bij
ruimtelijke initiatieven in de praktijk.
Anderzijds wordt aan de Staten gevraagd hoe zij
invloed willen uitoefenen op samenstelling en
vaststelling van de lijst van provinciaal belangen.
Aan te geven welke zaken zij (o.a. van GS) nodig
hebben om voldoende houvast te krijgen om hun
kader stellende rol bij provinciaal belang te
vervullen. Want de Staten krijgen door de
verschuiving van het mandaat een andere rol. Ook
de relatie met de omgeving verandert daarbij. Om
aan de kaderstellende rol invulling te geven zijn
aanvullend werkafspraken nodig. En mogelijk is
een aanpaste werkwijze tussen GS en PS nodig om
te komen tot een werkwijze die ook past bij de
(geest van de) Omgevingswet.
De reacties en antwoorden van de Staten tijdens
de beeldvormende sessie worden samengevat en
vormen richtinggevende bouwstenen voor de
uiteindelijke Samenwerkafspraken PS & GS. Een set
aan werkafspraken op de niveaus van toepassing

Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje
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van instrumenten (Flevolandse invulling
instrumentenmix), afspraken over (benodigde
aanpassing van) de procesgang, en wat de
uitgangpunten in de rolneming van PS en GS
dienen te zijn om het benodigde samenspel vanuit
de geest van de wet te borgen.
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)

1. Uitleg werking in de praktijk (30 minuten)
Onder de Omgevingswet wordt het scherp
definiëren van een provinciaal belang nog
belangrijker voor het sturingsinstrumentarium van
de provincie zoals ook besproken in de
statenleergang Omgevingswet. Hier werd ook de
vraag opgeroepen om praktijkvoorbeelden en
daarbij inzicht in de praktijkwerking van
provinciaal belang. Middels een presentatie wordt
inzicht gegeven in provinciaal belang, de
totstandkoming van de lijst van gevallen van
provinciaal belang en hoe dit in de praktijk
(middels praktijkvoorbeelden) werkt bij o.a.
omgevingstafels.
2. Interviews/discussie (60 minuten)
Vervolgens is er de gelegenheid om nadere vragen
te stellen over deze praktijkvoorbeelden en is er
gelegenheid om het gesprek aan te gaan wat de
Staten nodig hebben om op tijd en op de juiste
wijze betrokken te raken. In eerste ronde zullen we
een rondje langs de fracties maken. De discussie
wordt vervolgens mede gefaciliteerd met een
aantal prikkelende vragen en stellingen (indien
nodig) . De vragen die daarbij rijzen zijn de
zoekrichtingen voor de uiteindelijke werkafspraken
tussen GS en PS.

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn?

90 minuten

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?

In de Leergang Omgevingswet zijn er meerdere
sessies geweest, onder andere over de werking van
provinciaal belang. Hier is o.a. op 17 november 2021
uitgesproken dat er behoefte was aan een
beeldvormende ronde over de werking van
provinciaal belang aan de hand van de praktijk.

Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de
Procedurecommissie

Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of
toezeggingen.

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

Wie verzorgt de beeldvorming?

-

Geen, wel verwijzen we naar het eerder
aangereikte -Naslagwerk Statenleergang
implementatie Omgevingswet- waarin de
informatie over de Omgevingswet en ook
specifiek over de lijst van provinciaal
belang.

Beleidsadviseur RO
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Let op: functietitel ipv. Naam.

Projectleider Omgevingswet

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?

Gedeputeerde Smelik, mogelijk ook andere leden
van GS.
Met de opgehaalde informatie wordt er verder
gewerkt aan de bouwstenen voor de uiteindelijke
werkafspraken tussen GS en PS onder de
Omgevingswet.

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