
Aan:  
Provinciale Staten van Flevoland  
 
Onderwerp: 
Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks 
 
 
Leden van Provinciale Staten, 
 
 
Op 6 april jongstleden heeft de laatste sessie van het drieluik beeldvorming voor evaluatie van de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks plaatsgevonden. In drie besprekingen zijn de Monitor 
Omgevingsvisie (12 januari), de Tussenrapportage ‘Leren van de Omgevingsvisie’ (2 februari) aan de 
orde geweest en is een sessie aan actualiteiten gewijd (6 april). In deze brief en in de bijlagen gaan 
we in op de keuzemogelijkheden. We leggen u mogelijke richtingen voor, geven u daarbij in een 
advies aan wat onze voorkeur heeft en vragen u op basis daarvan richtinggevende uitspraken te 
doen.  
 
Belangrijkste aspect is dat u zich richtinggevend uitspreekt over de vraag of het nodig dan wel 
wenselijk is de Omgevingsvisie te actualiseren. Op basis daarvan wordt een startnotitie Actualisatie 
Omgevingsvisie FlevolandStraks ter besluitvorming voorbereid. Het vaststellen van de 
Omgevingsvisie is de bevoegdheid van Provinciale Staten. Het besluit om de Omgevingsvisie te 
gaan actualiseren is dat vanzelfsprekend ook. Met onderhavige keuzenotitie beoogt het college 
Provinciale Staten in positie te brengen om deze visie actueel te houden en om uitspraken te doen 
over de koers van onze provincie. Het college faciliteert dit proces en wil investeren met name aan 
de voorkant om Provinciale Staten de juiste informatie aan te reiken zodat weloverwogen besluiten 
kunnen worden genomen. 
 
ALGEMEEN 
 
Nu het evaluatietraject is beëindigd wordt uw staten de vraag voorgelegd ‘alles overziend: is er 
aanleiding tot actualisatie van de visie?’ En wanneer deze vraag met ja wordt beantwoord: hoe 
dan? Naast de hoofdvraag zien we– indien wordt gekozen voor actualisatie - een aantal deelvragen 
over hoe de Omgevingsvisie wordt geactualiseerd (proces en inhoud). We vragen u concreet zich uit 
te spreken over deze hoofdvraag. En daarnaast vragen wij u ook om in te gaan op in de 
keuzenotitie opgenomen onderdelen:  

I. de scope: reikwijdte en opgaven 
II. sturing en instrumentarium 

III. samenwerking, uitvoering en organisatie  
 
Waar staan we nu? 
In 2021 is gestart met de voorbereiding van evaluatie van de Omgevingsvisie. In januari 2022 is de  
evaluatiefase gestart met een drieluik van beeldvormende sessies met Provinciale Staten:  
• Monitor Omgevingsvisie (12 januari); een eerste beeld van de voortgang ‘waar staan we nu?’ In 

deze monitor vindt u een inhoudelijke weergave van de uitvoering van de Omgevingsvisie.  
• Tussenrapportage Lysias (2 februari); 'hoe gaat het met de uitvoering? Welke keuzes zijn er te 

maken?' Dit onderzoek houdt de provincie de spiegel voor en stelt dilemma’s aan de orde die 
kunnen helpen om in de volgende fase keuzes te maken en de richting aan te geven.  

• Actualiteiten (6 april); 'wat gebeurt er om ons heen?' wat zijn de grote actuele vraagstukken?’ 
De informatie die we met u delen is bedoeld om het veld te overzien, om inzicht te geven in de 
verbanden tussen de diverse sporen en ontwikkelingen. 

Tijdens deze fase van beeldvorming is informatie verzameld. De eerstvolgende stap na de 
beeldvorming is een oordeelsvormend gesprek over de hoofdvraag over actualisatie.  
 
Welke richtinggevende uitspraken vragen we van u? 
Zoals hiervoor al is aangegeven leggen we in deze brief u de hoofdvraag voor en een aantal 
deelvragen met een aantal overwegingen of keuzerichtingen om bij de uitspraken te betrekken. Wij 
vragen u om hierover richtinggevende uitspraken te doen. De uitkomsten van de drie 



beeldvormende sessies (samenvatting is aangegeven in bijlage 2), de Provinciewet en het werken 
met de Omgevingswet zijn hiervoor de basis. De vragen zijn met name afkomstig uit de 
Tussenrapportage ‘Leren van de Omgevingsvisie’. We verwijzen u hierbij naar de informatie die is 
aangeven in de Mededeling ‘Aanvullende notitie Tussenrapportage Lysias Advies’ d.d. 20 januari, 
kenmerk 2901013. In deze Mededeling heeft u ook kunnen lezen dat wij van mening zijn dat er 
voldoende aanleiding is om inhoudelijke aanpassingen te doen in de Omgevingsvisie.  
 
De Omgevingsvisie is vastgesteld met als één van de kenmerken dat ze flexibel en adaptief moet 
zijn. In de beleidscyclus is een moment van evaluatie nodig om te beoordelen of bijstelling van 
beleid nodig en/of wenselijk is. Het college neemt het initiatief om op basis van deze keuzenotitie 
een voorstel te doen over de verschillende aspecten vanuit de evaluatie.  
 
HOOFDVRAAG 
 
De hoofdvraag die vanuit de evaluatie naar voren komt, is:  
 
Zijn Provinciale Staten van mening dat de Omgevingsvisie FlevolandStraks 2017 moet worden 
geactualiseerd? En zo ja: hoe ziet u deze voor zich zowel wat betreft inhoud als proces? 
 
U wordt gevraagd zich uit te spreken over de vraag of het nodig/ wenselijk is de Omgevingsvisie te 
actualiseren:   
a. Nee, de huidige visie is nog voldoende actueel en de nieuwe ontwikkelingen passen voldoende 

binnen de huidige zeven strategische opgaven voor de lange termijn  
b. Ja, de huidige visie moet worden geactualiseerd, waarbij de nieuwe ontwikkelingen meer 

expliciet worden verwerkt binnen de huidige zeven opgaven 
c. Ja, de huidige visie moet worden geactualiseerd en naast de huidige zeven opgaven kunnen op 

basis van de nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe opgaven worden toegevoegd 
d. Nee, de huidige visie voldoet niet en er is op basis van alle ontwikkelingen een nieuwe 

Omgevingsvisie nodig.  
 
Hoofdvraag, scope reikwijdte en scope opgaven 
In de Mededeling ‘Aanvullende notitie Tussenrapportage Lysias Advies’ d.d. 20 januari 2022, 
kenmerk 2901013 heeft u al kunnen lezen dat wij van mening zijn dat er voldoende aanleiding is om 
inhoudelijke aanpassingen te doen in de Omgevingsvisie. Daarbij hebben we ook al aangeven dat 
de uitgangspunten die uw staten in 2017 hebben gehanteerd nog steeds goed passen bij onze 
provincie. Provinciale Staten hebben gekozen voor een visie op hoofdlijnen, waarbij 
richtinggevende ambities zijn geformuleerd, gericht op maatschappelijk beoogde effecten. De 
uitwerking daarvan heeft elders plaatsgevonden. Daarmee behoudt deze visie haar zeggingskracht 
op voorwaarde dat de visie actueel wordt gehouden.  
 
De visie als instrument 
De Omgevingsvisie FlevolandStraks is één van de documenten waarmee Provinciale Staten richting 
geven aan de ontwikkeling van Flevoland. Wij vinden dat de Omgevingsvisie haar adaptieve 
karakter moet behouden. De ervaring van de afgelopen jaren in de uitgevoerde Evaluatie leert ons 
dat de ontwikkelingen in de samenleving periodiek moeten kunnen worden verwerkt in de 
Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie moet actueel blijven en wij zijn van mening dat de visie 
actualisatie nodig heeft. We denken dan ook aan een visie die op een wat andere leest wordt 
geschoeid. 
 
Daarom stellen wij in de eerste plaats voor om “governance” van de Omgevingsvisie zo aan te 
passen dat Provinciale Staten intensiever sturen op de Omgevingsvisie. Dit kan bijvoorbeeld door 
de visie regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, te agenderen en de voortgang te monitoren en 
bespreken. Daarmee neemt de meerwaarde van het instrument toe, zonder dat de hoofdlijnen van 
beleid wordt losgelaten. Provinciale Staten geven op die manier invulling aan de verwachting dat 
de provincie haar regierol in de ruimte steviger invulling geeft dan tot nu toe. Dit zal dan ook uit de 
wijze van sturing, de formulering van de ambities en kaartbeelden zichtbaar moeten worden.  
 



Een tweede aspect is de integraliteit van de opgaven: gekozen is voor maatschappelijke opgaven 
die vanuit diverse perspectieven en samen in interactie met verschillende partners en 
medeoverheden moet worden vorm gegeven. Ook dit uitgangspunt vinden wij opportuun. We 
denken daarbij onder andere aan de uitspraak van Provinciale Staten dat we willen bouwen aan 
een samenleving. Wij constateren dat de huidige Omgevingsvisie in de praktijk onbedoeld heeft 
geleid tot een vorm van nieuwe kolommen. Terwijl juist de dwarsverbanden tussen de 
verschillende opgaven tot meerwaarde leiden. Wij stellen dan ook voor als uitgangspunt te kiezen 
dat de opgaven door middel van dwarsverbanden en terugkerende thema’s aan elkaar worden 
verbonden en de integraliteit wordt verbeterd.   
 
Ons advies  
 
Wij adviseren de huidige visie te actualiseren. Daarbij vinden wij wel dat de uitgangspunten, 
namelijk een visie op hoofdlijnen en een adaptieve visie bewaard moeten blijven. Ook de zes 
Flevoprincipes over de wijze waarop de ambities van de Omgevingsvisie worden gerealiseerd staan 
wat ons betreft niet ter discussie.  
 
Wij adviseren daarbij de visie op een andere manier vorm te geven en zo te actualiseren dat de 
dwarsverbanden tussen opgaven beter zichtbaar worden gemaakt. Een meer thematische 
benadering en thema’s die in de diverse opgaven terugkomen kunnen daarbij helpen. Een meer 
systematische en cyclische bespreking met Provinciale Staten bevelen wij aan, zodat de sturende en 
monitorende rol van de staten duidelijker kan worden ingericht . Om de actualiteit van de visie te 
behouden overwegen wij om een afwegingskader met ordeningsprincipes toe te voegen om nieuwe 
ontwikkelingen of actualiteiten het hoofd te kunnen bieden.  
 
I. De scope: reikwijdte en opgaven 
 
De visie inhoudelijk 
Het bureau Lysias Advies geeft aan dat het te overwegen is om de visie te actualiseren voor wat 
betreft de scope en doet een aantal suggesties hiervoor (blz. 23 van de Tussenrapportage): 
- de opgave Duurzame Energie te verbreden naar ‘Klimaat en (duurzame) energie’,   
- heroriëntatie op het gebied van landbouw, mede in licht van stikstofvraagstuk  
- aandacht voor nieuwe thema’s: woningbouwopgave, wateropgave, biodiversiteits- en 
natuuropgave 
- aandacht voor inhoudelijke- en ruimtelijke samenhang tussen de opgaven.  
 
Inhoudelijk denken Gedeputeerde Staten dat:  
a. niet alle opgaven een plaats hoeven te hebben in de Omgevingsvisie 
b. ruimtelijke en daaraan verbonden sociale aspecten onderdeel van de visie moeten zijn 
c. aan de hand van een aantal te formuleren ordeningsprincipes een afwegingsmechanisme voor 

ontwikkelingen kan worden toegevoegd aan de visie, waarmee het ‘ja, mits’ principe beter is 
uitgewerkt 

d. de opgaven worden verrijkt door de provinciale belangen er aan toe te voegen.  
 
Voor wat betreft de reikwijdte stelt Lysias Advies voor om een keuze te maken over de scope: alleen 
fysieke leefomgeving, of ook met inbegrip van economische en sociale samenhang of ten principale 
over alle opgaven waar de provincie voor staat.  
 
Ons advies 
 
Wij zijn van mening dat de Omgevingsvisie innovatief is opgesteld: er is een focus aangebracht en er 
is voor maatwerk gekozen (keuze voor zeven opgaven en zes Flevoprincipes). In de Omgevingsvisie 
staat: ‘Bredere reikwijdte’: De Omgevingswet biedt ruimte voor maatwerk voor de opzet van de 
Omgevingsvisie. Elke provincie en elke gemeente is anders. Wij kiezen voor een brede opzet van de 
visie. Wij beperken ons niet tot de fysieke aspecten van de wet. Fysieke, sociale en economische 
ontwikkelingen hangen namelijk nauw met elkaar samen. Deze Omgevingsvisie richt zich op alle 



strategische hoofdopgaven voor de lange termijn (tien à vijftien jaar) die bepalend zijn voor de 
toekomst van Flevoland’.  
 
Hier kunnen we als college nog steeds achter staan en wij adviseren daarom om naast het fysieke 
domein in de Omgevingsvisie aandacht te besteden aan de sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen in Flevoland waaraan de provincie actief dan wel randvoorwaardelijk een bijdrage 
kan leveren.  
 
Daarnaast adviseren wij om de huidige opgaven te verbeteren door thema’s toe te voegen die de 
opgaven aan elkaar verbinden, waardoor de dwarsverbanden beter zichtbaar zullen worden. 
Daarnaast adviseren we afwegingsmechanismen op te nemen. Ook de toevoeging van provinciale 
belangen aan de geactualiseerde opgaven geven wij in overweging.  
 
 
II. Sturing en instrumentarium 
 
Het bureau Lysias Advies doet de aanbeveling om sterker te sturen op doelen en ruimtelijke 
ordening. Wij adviseren u deze aanbeveling over te nemen en de ‘governance’ op de 
Omgevingsvisie uit te werken en daarbij een meer systematische werkwijze toe te passen. Daarmee 
maken we de rol van de provincie als regisseur van de ontwikkelingen in de provincie in algemene 
zin zichtbaar. Op verschillende beleidsterreinen als bijvoorbeeld wonen, landbouw en energie zien 
we dat het Rijk meer kijkt naar de provincies om rollen en taken op zich te nemen. Gezien de 
toenemende druk op de ruimte alsook grote opgaven op gebied van bijvoorbeeld klimaat, stikstof, 
landbouw/voedsel en biodiversiteit maken dat afwegingen op regionale schaal aan belang 
toenemen.  
 
Sturing is overigens niet alleen een verantwoordelijkheid van de provincie. In Flevoland zijn de 
lijnen met onze medeoverheden kort. We werken nauw samen in Samen Maken We Flevoland en de 
Rijk-Regio Samenwerkingsagenda alsook in netwerken met de steden om ons heen (MRA, EHZ, 
Zwolle en met Noord-Nederland). Afstemming over de Omgevingswetinstrumenten doen we in het 
Bestuurdersplatform Omgevingswet. We vinden het passen bij onze ambitie van bestuurlijke 
vernieuwing te kijken of we uitvoering kunnen geven aan de principes van 1 overheid en Mensen 
maken Flevoland.    
 
De huidige visie is opgesteld als een uitnodiging van het provinciaal bestuur aan iedereen die wil 
bijdragen aan de toekomst van ons gebied. Het ontwikkelingsgerichte- en ruimte gevende karakter 
vinden we heel waardevol; dat zouden we graag willen behouden. Tegelijkertijd denken we dat de 
visie op een aantal punten aangescherpt moet worden om meer richting te geven. Het is zaak om 
met de toenemende druk op de ruimte en de grote maatschappelijke opgaven meer dan voorheen 
regionale belangen af te wegen die de lokale belangen overstijgen. Dat betekent dat we meer dan 
voorheen (ook gegeven de meer sturende rol van het rijk) meer richtinggevende uitspraken moeten 
doen in de visie en keuzes moeten maken. Het opnemen in de Omgevingsvisie Flevoland van een 
afwegingskader of ordeningsprincipes helpen Provinciale Staten om de adaptiviteit en actualiteit 
op orde te houden.  
 
Al eerder gaven we aan dat wanneer wordt gekozen voor actualisatie, dat de visie ons inziens een 
visie op hoofdlijnen moet blijven. Concretisering in meer specifieke en gedetailleerde doelen zien 
we voor ons in de andere Omgevingswetinstrumenten. Wanneer wordt gekozen om de 
Omgevingsvisie te gaan actualiseren (het voorgenomen moment van vaststellen van de 
Startnotitie), lijkt dit moment ook een logisch moment te zijn om ook een proces van actualisatie 
van het Omgevingsprogramma en – verordening hieraan te koppelen. Deze 
Omgevingswetinstrumenten zijn op een aantal actualiteiten na beleidsarm omgezet. Sinds de 
vaststelling van het Omgevingsprogramma in 2019 heeft uw staten voor diverse beleidsterreinen 
nieuwe beleidsvisies- en/of programma’s vastgesteld. Deze worden dan in een actualisatie 
meegenomen en verwerkt.  
 
Er ligt nu een kans om het provinciale instrumentarium actueel en beleidsrijk te maken als ook een 
doordachte uitvoeringssystematiek te ontwikkelen om het ook zo te houden. Waarbij de werking 



van de instrumenten als samenhangend geheel een belangrijk aandachtspunt is en blijft. Dit willen 
we graag in samenhang komende periode verder verkennen. We zien daarbij voor ons dat – in lijn 
met de Omgevingswet - Provinciale Staten de Omgevingsvisie en een Omgevingsverordening 
vaststelt en dat de Omgevingsprogramma’s door het college in nauwe samenspraak met 
Provinciale Staten, de medeoverheden en ook de samenleving (participatietraject) wordt 
ontwikkeld.  
 
Ons advies 
 
Wij adviseren om in de Omgevingsvisie de hoofdlijnen van beleid te formuleren en de opgaven te 
actualiseren.  
 
Daaraan gekoppeld adviseren wij om de concretisering daarvan in een Omgevingsprogramma op te 
nemen inclusief doelen, activiteiten, indicatoren en waar nodig kaartbeelden en zo mogelijk ook 
middelen. Een dergelijk Omgevingsprogramma, waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd gezag is, 
heeft een kortere geldigheidsduur en wordt voorbereid met partners en medeoverheden die met ons 
voor de uitvoering zorgen. PS worden in het voortraject daarbij in ruime mate betrokken, voordat 
het college een dergelijk programma vaststelt.   
 
III Samenwerking, uitvoering en organisatie 
 
Zoals eerder aangegeven werken we graag vanuit het principe van 1 overheidsgedachte en Mensen 
maken Flevoland. Wanneer er wordt gekozen voor actualisatie stellen we voor om actief onze 
medeoverheden, inwoners en partners in het proces te betrekken. We zien dat er diverse partijen 
actief aan de slag zijn met het instrument Omgevingsvisie. Het Rijk heeft in het regeerakkoord 
aangekondigd de NOVI te gaan actualiseren (aanscherping en vaststellen uitvoeringsprogramma).  
 
De Flevolandse gemeenten hebben tot 3 jaar de tijd na inwerkingtreding van de wet de tijd om de 
visie in de nieuwe stijl gereed te hebben en zijn hier al voortvarend mee aan de slag. Een aantal 
gemeenten hebben al een visie in 2021 vastgesteld. De observatie is dat er bij alle overheden 
sprake is van hernieuwde visievorming alsook oriëntatie op uitwerking en uitvoering. Wanneer er 
gekozen wordt voor actualisatie speelt dit naar verwachting een nadrukkelijke rol in het 
verkennings- en voorbereidingsproces van de op te stellen hernieuwde Omgevingsvisie.  
 
We onderschrijven de aanbeveling van Lysias Advies dat er een uitvoeringssystematiek nodig is om 
het stelsel van Omgevingswetinstrumentarium overzichtelijk en effectief te houden (alsook 
stroomlijning met de P&C-cyclus). We maken als college en Provinciale Staten graag 
samenwerkingsafspraken over hoe het stelsel effectief kan werken en ieder vanuit eigen rol en 
positie sturing kan geven aan de uitvoering. U kunt ervoor kiezen om hier actief zelf invulling aan te 
geven en de Omgevingsvisie als zichtbaar richtinggevend kader te positioneren. U kunt ook vanuit 
uw rol meer op afstand staan en om separate voortgangsrapportages vragen. Beide keuzes zijn 
goed verdedigbaar. Vanuit uw kaderstellende rol kunt u sturen op hoe de uitvoeringssystematiek er 
zo uit kan zien dat het voor u als staten en tegelijkertijd ook voor het college en de ambtelijke 
organisatie een optimale werking heeft. Wanneer er wordt gekozen voor actualisatie van de visie 
wordt het vormgeven van de uitvoeringssystematiek opgenomen als onderdeel van de Startnotitie.  
 
Ons advies 
 
We onderschrijven de aanbeveling van Lysias Advies dat er een uitvoeringssystematiek nodig is om 
het stelsel van Omgevingswetinstrumentarium overzichtelijk en effectief te houden (alsook 
stroomlijning met de P&C-cyclus). Wij adviseren Provinciale Staten om samenwerkingsafspraken te 
maken met Gedeputeerde Staten over hoe het stelsel effectief kan werken en ieder vanuit eigen rol 
en positie sturing kan geven aan de uitvoering. We denken daarbij bijvoorbeeld aan:  
-Een separate voortgangsrapportage Omgevingswet – instrumentenmix 
-Een versterking van de uitvoering van de Omgevingsvisie 
-Een vergrote betrokkenheid van de omgeving, de inwoners en stakeholders bij visie en programma 
 



 
Vervolgproces 
 
Op basis van de richtinggevende uitspraken wordt – indien Provinciale Staten zich uitspreekt over 
actualisatie - een startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie uitgewerkt. De startnotitie doet 
uitspraken over processtappen in de tweede helft van het jaar en mogelijk ook al voor 2023. In de 
notitie wordt beschreven welke voorbereidende verkenningen/ uitwerkingen worden gedaan om 
ervoor te zorgen dat volgende college/ staten snel van start kan met actualisatie. Ook 
randvoorwaarden als organisatie, capaciteit, communicatie en budget worden hierin meegenomen. 
We zien voor ons dat de startnotitie in juni oordeelsvormend in de commissie kan worden 
geagendeerd waarnaar besluitvorming in Provinciale Staten kan plaatsvinden. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen  

• Richtinggevende uitspraken – samenvatting van de vragen aan Provinciale Staten 
• Samenvatting uitkomsten drie beeldvormende sessies (jan-april 2022)   

  



BIJLAGE 1  - Richtinggevende uitspraken – samenvatting van de vragen aan Provinciale Staten 
 
HOOFDVRAAG 
 
Zijn Provinciale Staten van mening dat de Omgevingsvisie FlevolandStraks 2017 moet worden 
geactualiseerd? En zo ja: hoe ziet u deze voor zich zowel wat betreft inhoud als proces? 
 
U wordt gevraagd u richtinggevend uit te spreken over de vraag of het nodig/ wenselijk is de 
Omgevingsvisie te actualiseren:   
a. Nee, de huidige visie is nog voldoende actueel en de nieuwe ontwikkelingen passen voldoende 

binnen de huidige zeven strategische opgaven voor de lange termijn  
b. Ja, de huidige visie moet worden geactualiseerd, waarbij de nieuwe ontwikkelingen meer 

expliciet worden verwerkt binnen de huidige zeven opgaven 
c. Ja, de huidige visie moet worden geactualiseerd en naast de huidige zeven opgaven kunnen op 

basis van de nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe opgaven worden toegevoegd 
d. Nee, de huidige visie voldoet niet en er is op basis van alle ontwikkelingen een nieuwe 

Omgevingsvisie nodig.  
 
DEELVRAGEN 
 
Scope reikwijdte en scope opgaven 
 
1. Scope - reikwijdte 

a. De visie concentreert zich op de opgaven op het terrein van de fysieke leefomgeving en 
beperkt zich daartoe  

b. De visie concentreert zich op de opgaven op het terrein van de fysieke leefomgeving, maar 
dan met inbegrip van de economische en sociale samenhang  

c. De visie beperkt zich niet tot het domein van de fysieke leefomgeving, maar behelst ten 
principale een visie op alle opgaven waar de provincie voor staat 

 
2. Scope – opgaven 

a. De huidige scope is toereikend en nieuwe ontwikkelingen passen in voldoende mate 
binnen de zeven maatschappelijke opgaven 

b. De praktijk van de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat de strategische en 
kernopgaven aan actualisatie en herformulering toe zijn. De focus blijft gericht op zeven 
opgaven, waarbij aanvullend aandacht wordt besteed aan nieuwe ambities en opgaven 
binnen deze visie op hoofdlijnen 

c. Op basis van de evaluatie is duidelijk geworden dat actualisatie van de huidige opgaven 
nodig is, inclusief een gerichte toevoeging van enkele actuele opgaven die van belang zijn 
voor de ontwikkeling van Flevoland.  

d. Op basis van de evaluatie is gebleken dat de huidige visie ontoereikend is en een integrale 
herziening noodzakelijk is gelet op de nieuwe vraagstukken die op Flevoland afkomen.  

 
Sturing en instrumentarium  
 
3. Sturing 

a. De Omgevingsvisie geeft sturing op de hoofdlijnen van beleid. Doelen en resultaten lopen 
via de andere omgevingswetinstrumenten (oa Omgevingsprogramma) en P&C cyclus 
In de visie is het ‘WAT’ geformuleerd inclusief de Flevoprincipes (HOE), de visie is daarmee 
kernachtig en beknopt van opzet (huidige visie is 20 pagina’s) en bedoeld voor langdurig 
gebruik  

b. De Omgevingsvisie geeft richting aan beleid en ook sturing op doelen en resultaten  
Een hernieuwde visie bevat meer concrete doelen en resultaten en is daarmee een meer 
gedetailleerde Omgevingsvisie, de visie is daarmee voor een kortere tijdshorizon te 
gebruiken 

 
4. Instrumentarium 



a. PS stellen visie vast, uitwerking wordt aan GS in afstemming met stakeholders overgelaten, 
monitoring en voortgang via gebruikelijke P&C-cyclus (de rol van PS is kaderstellend en 
toezichthoudend) 

b. PS stellen visie vast, GS stellen Omgevingsprogramma vast in afstemming met stakeholders 
en PS en via voortgangsrapportages worden PS betrokken bij realisatie (de rol van PS is 
kaderstellend voor de visie, samenwerkend met GS bij het programmeren en actief 
geïnformeerd met rapportages) 

c. PS stellen de visie vast en programmeren en monitoren een meer gedetailleerde 
Omgevingsvisie (de rol van PS is kaderstellend en sterk bepalend/ sturend op de 
uitvoering) 

 
Samenwerking, uitvoering en organisatie 

5. Samenwerking/ betrokkenheid 
a. Alle ruimte aan de samenleving voor inbreng in het proces van actualisatie, ja mits. PS en 

GS zijn op afstand  
b. Geen betrokkenheid samenleving, volgen van inspraakprocedures 
c. Binnen de geformuleerde visie, doelen en resultaten bieden PS en GS gecontroleerde 

ruimte aan de samenleving 
d. Binnen de geformuleerde visie, doelen en resultaten bieden PS en GS optimale ruimte aan 

de samenleving, waarbij uitkomsten dan ook niet vaststaan.  
 

6. Organisatie/ uitvoering  
a. Coördinerend portefeuillehouder Omgevingsvisie, uitwerking via inhoudelijke portefeuilles 

en via reguliere documenten voortgang te bewaken 
b. PS organiseren zich rond opgaven door de commissiestructuur te clusteren rond de 

opgaven, zodat Omgevingsvisie dominant en leidend wordt voor de koers van de provincie 
en programma’s daaronder worden gebracht 

c. PS richten een commissie Omgevingsvisie in als begeleidingscommissie Omgevingsvisie, 
zodat PS op afstand blijven en separate voortgang bewaakt 

d. PS vragen GS om de opgaven van de Omgevingsvisie zichtbaar te maken in de bestaande 
structuren, en huidige monitoring 

 
 

  



BIJLAGE 2  - Samenvatting uitkomsten drie beeldvormende sessies (jan-april 2022)   
 
De evaluatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks is op meerdere momenten in Provinciale 
Staten aan de orde gekomen:  
 

• Beeldvormende sessie EMS 01 september 2021 15:30:00, Provincie Flevoland 
• Integrale beeldvormende sessie 06 oktober 2021 15:30:00, Provincie Flevoland 
• Integrale beeldvormende sessie 12 januari 2022 15:30:00, Provincie Flevoland 
• Integrale beeldvormende sessie 02 februari 2022 15:30:00, Provincie Flevoland 
• https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-beeldvormende-

sessie/2022/06-april/15:30  
 
Hierna volgt een korte samenvatting/ een beschrijving van rode draden van de laatste drie 
beeldvormende sessies (het evaluatietraject), te weten:  

1. Monitor Omgevingsvisie 2021 
2. Tussenrapportage ‘Leren van de Omgevingsvisie’ 
3. Actualiteiten  

 
1. Monitor Omgevingsvisie 2021 - Integrale beeldvormende sessie 12 januari  

 
In deze sessie stond de bouwsteen Monitor Omgevingsvisie centraal. Na een toelichting op het 
proces van de evaluatie, de rol van monitoring en een presentatie van de monitor zijn de volgende 
vragen gepeild en getoetst: 

- In hoeverre helpt dit instrument van de Monitor Omgevingsvisie u bij uw sturing? 
- De monitor gaat uit van een doorontwikkeling van het instrument. Welke leerpunten en 

ontwikkelingsmogelijkheden wilt u inbrengen?  
- Is deze Monitor als bouwsteen toereikend en bruikbaar bij de eventuele actualisatie van de 

Omgevingsvisie, wat mist u of wat heeft u aanvullend nodig om te kunnen evalueren?  
 
Door PS werd de monitor overwegend positief ontvangen, waarbij werd aangegeven dat de monitor 
op dit moment voldoende informatie geeft over de ontwikkelingen ten aanzien van de opgaven uit 
de Omgevingsvisie. Wel werd daarbij door diverse Statenleden de oproep gedaan de monitor 
actueel te houden en waar nodig aan te vullen en uit te breiden. Bijna unaniem werd aangegeven 
dat PS graag betrokken is bij de doorontwikkeling van de monitor. De komende periode wordt 
bekeken hoe dit het beste kan worden vormgegeven. Door PS werden ook een aantal 
aandachtspunten meegegeven voor het vervolg: 
 

- Concrete doelstellingen: door diverse Statenleden werd de vraag gesteld in hoeverre de 
doelen uit de Omgevingsvisie concreet zijn, en of deze niet SMARTer geformuleerd moeten 
worden. Hoe te komen tot sturingsmogelijkheden als doelen breed geformuleerd zijn. Dit 
leidt tot de bredere vraag welke sturingsfilosofie PS wil hanteren.  

- Actuele situatie: de vraag werd gesteld in hoeverre actuele ontwikkelingen als stikstof en 
corona tot uiting komen, en of dit in een doorontwikkeling van de monitor zou moeten 
worden meegenomen.  

- Focus op geest van de Omgevingswet: verkennen of het in doorontwikkeling mogelijk is iets 
te zeggen over het versimpelen van (ruimtelijke) regels in de praktijk, bijvoorbeeld op een 
meer kwalitatieve manier en in samenwerking met regionale partners.  

- De suggestie werd gedaan om duidelijker te maken dat de monitor maatschappelijke 
trends in kaart brengt, en geen beleidsprestaties meet.  

- Tot slot werd de brede vraag gesteld wat gedaan wordt met de uitkomsten van de monitor, 
en in hoeverre dit instrument beter zou kunnen worden benut.  

 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-EMS/2021/01-september/15:30
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-beeldvormende-sessie/2021/06-oktober/15:30
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-beeldvormende-sessie/2022/12-januari/15:30
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-beeldvormende-sessie/2022/02-februari/15:30
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-beeldvormende-sessie/2022/06-april/15:30
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-beeldvormende-sessie/2022/06-april/15:30


2. Tussenrapportage ‘Leren van de Omgevingsvisie’ - Integrale beeldvormende sessie 2 februari   
 
In deze sessie stond de bouwsteen Tussenrapportage ‘Leren van de Omgevingsvisie’ van het 
bureau Lysias Advies centraal. Tijdens de sessie werd gepeild en getoetst of dit onderzoek in 
voldoende mate inzicht en perspectief geeft met het oog op de evaluatie van de 
Omgevingsvisie Flevoland. De onderzoekers presenteerden het rapport aan de hand van een 
presentatie en schetsten hun conclusies een aanbevelingen.  
Aan het college worden de volgende concrete aanbevelingen gedaan:  
 
Aanpassing van de visie 

- 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 

- 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. 

- 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.  
 

Bevorderen uitvoering 
- 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. 

- Ga nog deze collegeperiode aan de slag met de aanbevelingen voor het versterken van 
de ambtelijke organisatie.  

 
Betrekken buitenwereld 

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

 
Volgend evaluatiemoment 

- Bepaal een nieuw evaluatiemoment, bijvoorbeeld aan het eind van de eerstvolgende 
collegeperiode 

 
De onderzoekers kregen van verschillende fracties complimenten over de rapportage. Er werd 
wel opgemerkt dat het veel informatie is, daarentegen werd aangegeven dat het gevolgde 
proces wordt gewaardeerd en dat de advisering door Lysias Advies van toegevoegde waarde is.  
In algemene zin kwam uit de bespreking naar voren: 

- Hoe kan de visie een kader bieden/ basis zijn; opgaven stapelen zich op, transities 
komen samen in de provincie, visie moet samenhang omvatten, wat vinden wij voor 
Flevoland belangrijk, kunnen/ moeten we scherpere doelen stellen?  

- Door toenemende druk op de ruimte en de grote opgaven wordt het afwegen van (soms 
botsende) belangen en integraliteit steeds belangrijker. Vraagt om goed inzicht geven 
in welke keuzes er te maken zijn en regievoering.  

- Wat is de rol van PS, welke momenten van sturing/ invloed zijn er? Kunnen we meer 
systematisch werken, kunnen we samenwerkingsafspraken maken als GS/PS om 
instrumentenmix goed vorm te geven? Belangrijk om met elkaar te spreken over 
kaderstelling en rollen alsook hoe houden we de visie actueel (hoe omgaan ook met 
nieuwe beleidsuitspraken).    

- Participatie/ inwonerbetrokkenheid, hoe kunnen we dat invullen?   



3. Actualiteiten - Integrale beeldvormende sessie 6 april    

Het doel van de sessie is geweest om inzicht te bieden in de externe ontwikkelingen waarmee de 
provincie nu en de komende jaren mee te maken krijgt en die van invloed kunnen zijn op de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. De Omgevingsvisie is voor Provinciale Staten het beleidskader en 
– instrument voor de fysieke leefomgeving, op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt en 
kaders worden gesteld om de ontwikkeling van Flevoland het komende decennium richting te 
geven. De bespreking is bedoeld om Provinciale Staten in staat te stellen zich een beeld te vormen 
van de belangrijkste ontwikkelingen die op de Omgevingsvisie van invloed (kunnen) zijn, de 
landelijke opgaven en hoe deze zich verhouden met de Flevolandse opgaven en met de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. 
 
Informatie over de actualiteiten die spelen zijn PS op twee manieren vooraf aangeboden, namelijk 
in een:  

1) informatiebundel (document) en 
2) kort filmpje (pitches van gedeputeerden de Reus, Appelman, Fackeldey en Hofstra en 

dijkgraaf Klavers) 
 
De pitches in de film geven een beeld van actualiteiten van nu en straks. Thema’s hierin zijn: 
woningbouw en bouwen van een samenleving, energie en klimaat, regionale economie. Landbouw 
en natuur(inclusiviteit). Tijdens de commissie vergadering zijn vier mentimeter vragen voorgelegd:  

1. De pitches geven een beeld van een aantal actualiteiten, herkent u deze ontwikkelingen? 
Mist u hierin nog iets?   

2. Van welke +/- 3 ontwikkelingen verwacht u dat deze de grootste impact zullen hebben? 
3. Tussen welke thema’s of ontwikkelingen ziet u belangrijke raakvlakken?  
4. Tussen welke thema’s of ontwikkelingen ziet u spanningen?   

 

Uit de mentimeter kwam naar voren dat een aantal partijen de genoemde actualiteiten herkenden, 
een aantal ook niet en/of gaven thema’s aan die wat hen betreft onderbelicht zijn gebleven. 
Voorbeelden zijn ‘omzien naar elkaar’, sociale en eerlijke economie, werken-mobiliteit, landbouw, 
voedselproductie, rol van de provincie, lobby, immigratie/ vluchtelingenproblematiek, inflatie en 
prijzen brandstof/OV.  

De drie thema’s Woningbouwopgave/ verstedelijking, Klimaat en energie en Landbouw- en 
voedseltransitie kwamen als hoogst scorende naar voren op de vraag naar grootste impact op 
Flevoland.     

Een aantal lijnen die naar voren kwamen in de gesprekken:  

- Als provincie belangrijk om aan te geven welke toekomstvisie wij voor Flevoland zien voor de 
langere termijn. We willen proactief zijn en de richting zelf bepalen. De rol van Provinciale 
Staten in dit proces zal duidelijk moeten zijn. Zorg voor afwegingen/ keuzes voor de te 
ontwikkelen samenleving, met behoud van ruimte voor komende opgaven.  

- Ruimte: waar geven we ruimte aan, wat is ons profiel als provincie, niet alles kan, wat zijn 
ontwikkelingen die op ons afkomen waar we rekening mee hebben te houden? Waar moeten we 
een antwoord op hebben? Hoe wegen we belangen af wat voor Flevoland goed is? Waar hebben 
we invloed op en kunnen we zelf sturing aan geven? 

- Balans zoeken tussen de thema’s wonen, werken, landbouw, natuur, biodiversiteit, klimaat – 
keuze voor 1 thema heeft impact op een ander thema.  

- Sociaal-economisch: leefbaarheid, haalbaarheid/ betaalbaarheid transities, huisvesting 
realiseren voor welke doelgroepen, arbeidsmarkttekorten.  

- Rol: democratische legitimiteit, verbinding en contact met de inwoners en samenleving, 
vertrouwen in de overheid, faciliteren/ ruimte voor initiatief maar niet alles kan.   
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