
Integrale Commissie 30 november 2022
Beeldvorming Contourenschets Omgevingsvisie
Verdieping op de thema’s van de Integrale Commissie van 12 oktober 2022

• Voorzitter licht de werkvorm toe
• Inleiding door gedeputeerde
• In drie groepen uiteen (roulerend: drie ronden van 20 min.)
• Reflectie door gedeputeerde
• Afsluiting door voorzitter 

Note: Onderhavige informatie is bedoeld ter voorbereiding op de commissievergadering, er is geen 
plenaire presentatie, de dilemma’s met het beeldmateriaal is op groot posterformaat beschikbaar/ 
zichtbaar bij de bespreking.  



Omgevingsvisie FlevolandStraks
2017 - Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld

* Visie op hoofdlijnen 
* Zeven opgaven & zes Flevo-principes
* Scope 2030 en verder
* In licht van de nieuwe Omgevingswet 

Landbouw: Meerdere Smaken        Regionale Kracht                Ruimte voor Initiatief        Het Verhaal van Flevoland    Duurzame Energie            Circulaire Economie              Krachtige Samenleving 

2022: besluit tot actualisatie Omgevingsvisie, -programma en –verordening 
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Sterke verbinding met SAF –
Volgorde (abstract naar concreet) 

Strategische agenda 
Flevoland

• Over de brug komen (3 
pijlers)

• Governance-afspraken
• Uitvoeringsagenda –

afspraken rijk-regio 

• (proeftuin provinciale 
puzzel)

• Eerste afsprakenset
Februari ‘23

Provinciale puzzel

• Startpakket Rijk (3 
perspectieven)

• 26 nationale 
programma’s

• 4 NOVEX-gebieden

• Scopebepaling (feb)
• Kansen en 

denkrichtingen (april)
• Contour voorstel (juli)

• Ruimtelijk Arrangement 
2024

Omgevingsvisie

• Actualisatie 
FlevolandStraks (7 
opgaven)

• Nu: Contourenschets

• Straks: 
• Uitwerking ruimtelijke 

visievorming
• Uitwerking naar beleid 

en regelgeving
• Uitwerking naar 

programmering

• Zelfbindend 
beleidskader ‘23 – ‘24



Meerjarig, iteratief proces

1.0 versie 
Strategische 

Agenda Flevoland
(over de brug 

komen)

2.0 versie SAF
(over de brug 

komen, 
governance, 

uitvoeringsagenda)

contour voorstel 
ruimtelijke puzzel 

3.0 versie SAF
(ruimtelijk 

arrangement)

Structurele 
samenwerking & 

regelmatige 
actualisatie

Q2/Q3 ‘22 Q1 ‘23 Q3/Q4 ‘23 ‘24 Jaarlijks

Actualisatie Omgevingsvisie
Flevoland



Gesprek Integrale Commissie 12 oktober
Beeldvorming Contourenschets op twee thema’s:
• Stedelijk Gebied
• Landelijk Gebied

Gesprekspunten Stedelijk Gebied: bouwen van een samenleving, aandacht voor zorg, armoede, 
voorzieningenniveau, econonomie en werkgelegenheid, divers opleidingsaanbod, relatie stad-land 
(voedselvoorziening), kloof stad-land, woningnood, energie, water, groene kwaliteit.   

Gesprekspunten Landelijk Gebied: landbouwprovincie, innovatie, water en bodem, natuur, 
schaalvergroting, industriele aspect, landelijk gebied, kloof stad-land, overgangen en functiemenging, 
voorzieningenniveau, wonen, bereikbaarheid, energie, verduurzaming, landschappelijke kwaliteit. 



Gesprek Integrale Commissie 30 november
• Vanuit de gedachte van de huidige zeven opgaven van de Omgevingsvisie, het gelopen 

evaluatietraject, de drie pijlers van de Strategische Agenda Flevoland (SAF), de commissie 
van 12 oktober en de tijdshorizon van 2050,

• wordt op 30 november beeldvormend het gesprek gevoerd en zoomen we in op een drietal 
dilemma’s (hierna).

• Uw reacties worden verwerkt in de Contourenschets, agendering hiervan is voorzien op 8 
februari in de commissie en 22 februari in PS voor besluitvorming. 

• De Contourenschets is een bouwsteen voor de nieuwe Omgevingsvisie naast de Strategische 
Agenda Flevoland (SAF) en de ruimtelijke puzzel. 



Gesprek Beeldvorming Contourenschets 30 november op dilemma’s:

1. Ons landschap verandert, door de verdere verstedelijking en ontwikkelingen in het 
landelijk gebied zien we dat het landschap/ de ruimtelijke inrichting veranderd; hoe kijkt u 
hiernaar?

2. Een samenleving en regio in balans; we bouwen geen huizen, maar een samenleving, dat 
gaat over wonen, werken, recreëren en voorzieningen; daarbij ligt Flevoland centraal in 
Nederland; hoe kijkt u hiernaar? 

3. Opgaven vragen ruimte; opgaven kosten ruimte, scherpe keuzes maken, trendbreuk nodig: 
stikstofarm, klimaatadaptief, energieneutraal, circulair, natuurinclusief; hoe kijkt u hiernaar?



1. Ons landschap verandert

• Kenmerk van Flevoland: groeiende steden en dorpen, 
productielandschap, functioneel ontworpen met gescheiden functies

• Dilemma: 
productielandschap; landbouw, biobased materialen, 
duurzame energie vs
natuur/ biodiversiteit/ bodem/water/kringlooplandbouw &
vrijetijdslandschap/ contact stad-landelijk gebied



• Beeldmateriaal



2. Samenleving en regio in balans  

• Kenmerk van Flevoland: centrale ligging NL, polder-identiteit en 
voorzieningen elders

• Nu: bouwen van een samenleving en verstedelijking op bestaande 
assen & nieuwe assen (groei in alle windrichtingen)

• Dilemma: 
Snelle verstedelijking/ groei woningbouw vs
balans met werkgelegenheid, infrastructuur, zorg, onderwijs, 
cultuur, recreatie







3. Opgaven vragen ruimte

• Kenmerk van Flevoland: groen, open en duurzaam
• Nu: het past niet; scherpe keuzes maken, opgaven kosten ruimte, 

trendbreuk nodig: stikstofarm, klimaatadaptief, energieneutraal, 
circulair, natuurinclusief

• Dilemma:
Integraal (slim combineren) vs
sectoraal (functiescheiding)





Gesprek op dilemma’s & waarden 
Op 30 november bij het bespreken van de drie dilemma’s vragen we u: 
Hoe kijkt u naar de ontwikkeling van Flevoland? 
Wat is voor ons gebied van waarde? 

• Profiel/ identiteit
• Ruimtelijke kwaliteit
• Sterke economie
• Sociaal krachtig
• Natuurlijk fundament
• Toekomstbestendig
• Iedereen doet mee 
• ….
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