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Naam commissie 
 

Integrale Statencommissie  

Onderwerp 
 

Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie 
 

Datum beeldvorming 
 

30 november 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 de beeldvorming is de 
voorbereiding op de actualisatie van de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks in 2023/2024 
(bouwsteen vaststellen Contourenschets). 
In de startnotitie die hiervoor op 13 juli jl. is 
vastgesteld hebben PS besloten dat zij in deze 
bestuursperiode een contourenschets willen 
vaststellen als voorbereiding op de formele 
actualisatie van de Omgevingsvisie door de nieuwe 
staten. Het betreft bouwsteen 1: een inhoudelijke 
contourenschets van (nieuwe/ hernieuwde) 
opgaven.  
 
De beeldvorming is een vervolg op de Integrale 
Commissie van 12 oktober en bestaat uit feitelijk 
informeren en peilen en toetsen ten behoeve van 
het opstellen van de contourenschets die is 
gepland voor besluitvorming in februari 2023. 
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De bespreking is bedoeld om Provinciale Staten in 
staat te stellen zich een beeld te vormen van de 
belangrijkste ontwikkelingen rondom een aantal 
maatschappelijke opgaven.  
Op 12 oktober is er een gesprek gevoerd over  
de ontwikkelingen en opgaven vanuit het 
perspectief Stedelijk- en Landelijk Gebied.   
 
De beeldvorming op 30 november is een verdieping 
van het gesprek voor het bespreken van de 
ruimtelijke opgaven aan de hand van 
beeldmateriaal en waarden en principes. 
 

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) 

Er vindt een interactieve bespreking plaats. Als 
start stellen we voor een korte toelichting door de 
gedeputeerde. Er wordt ingegaan op proces, doel 
van de sessie en wat wordt er gepresenteerd. 
 

 
 
 
2 november 2022 
 
SenB 
 
Beeldvorming Contourenschets  
   
 

 
3028437 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Na de inleiding van gedeputeerde wordt uiteen 
gegaan in vier groepen. De foyer (en mogelijk ook 
de hal) is ingericht als ‘atelier’ waar aan de wanden 
op vier plekken kaartmateriaal/ posters zichtbaar 
zijn. De vier groepen beginnen ieder op een plek en 
lopen met een begeleider de vier plekken langs.  
 
Statenleden kunnen bij de vier verschillende 
thema’s in gesprek gaan met elkaar over de 
kernkwaliteiten van Flevoland en de ruimtelijke 
dilemma’s die spelen naar de toekomst toe. Bij elk 
onderdeel zal een thema worden uitgelicht. Deze 
ruimtelijke dilemma’s stellen de statenleden voor 
de afweging hoe belangen en diverse claims voor 
het gebruik van de ruimte in Flevoland moeten 
worden gewogen. Bij elk van de thema’s wordt u 
gevraagd hoe u kijkt naar de ontwikkeling van 
Flevoland en wat daarbij voor u van waarde is. In 
de commissie van 12 oktober is het gesprek 
gevoerd aan de hand van de thema’s stedelijk 
gebied en landelijk gebied. In deze verdiepende 
sessie wordt gekozen om het gesprek te voeren 
aan de hand van de thema’s: transitie van het 
landschap, verdere verstedelijking, voorzieningen 
in balans en toekomstbestendig.  
 
Reacties worden genoteerd. Na de gelopen route 
met de verschillende onderdelen geeft de 
voorzitter het woord aan gedeputeerde voor 
afsluiting. 
 
Informeren 
In het gepresenteerde materiaal zal aandacht zijn 
voor het schetsen van ontwikkelingen, 
vraagstukken en dilemma’s die hierbij horen.  
 
Peilen en toetsen  
Er is gelegenheid om in gesprek te gaan met het 
college/ de ambtelijke organisatie over de 
aangeboden informatie. Reacties van statenleden 
worden genoteerd en betrokken in het verdere 
proces. 
 

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

We verwachten dat er 1,5 uur nodig is. 

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

In de periode september 2021 t/m juli 2022 is de 
evaluatie en actualisatie van de Omgevingsvisie 
meerdere keren in de Staten geagendeerd geweest. 
Het sluitstuk is geweest het vaststellen van de 
Startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie 
FlevolandStraks op 13 juli 2022. Op 12 oktober 
jongstleden heeft de eerste beeldvormende sessie 
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plaatsgevonden voor het opstellen van de 
Contourenschets.  
 

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

Voorafgaand wordt een powerpointpresentatie 
aangeboden met nadere duiding van de vier 
thema’s en het gepresenteerde beeldmateriaal. Het 
is bedoeld voor de voorbereiding, de presentatie 
wordt niet plenair gehouden.  
 
Daarnaast zal voorafgaand aan de 
commissievergadering via een PS Mededeling een 
korte notitie ter kennisname worden aangeboden 
met de stand van zaken van de negen bouwstenen 
zoals vastgesteld in de Startnotitie op 13 juli 
jongsteden. Hierin zal ook verslaglegging worden 
gedaan van de opbrengst van de eerste 
beeldvormende sessie voor de Contourenschets op 
12 oktober jongstleden. De Mededeling met de 
stand van zaken van de bouwstenen wordt rond  
24 november aan u toegezonden en is aanvullend 
bedoeld.  
 

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

Gedeputeerde en meerdere beleidsadviseurs 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

 

De uitkomsten van de sessies van 12 oktober en 
van 30 november worden verwerkt in de 
Contourenschets. We stellen voor een 
oordeelsvormende bespreking van de inhoudelijke 
contourenschets van (nieuwe/ hernieuwde) 
opgaven en funderende waarden en principes te 
laten plaatsvinden op 8 februari en besluitvorming 
op 22 februari 2023. 
 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

   
  


