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Onderwerp 
Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. De Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks vast te 
stellen en mee te geven aan de nieuwe Provinciale Staten en college als 
bouwsteen voor de actualisatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

De actualisatie van de Omgevingsvisie past binnen de doelstellingen van on-
derdeel 1. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap van de Programma-
begroting. 

 
3. Eerdere behandeling  

In 2017 is de provinciale Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. Na een 
proces van evaluatie is op 13 juli 2022 de Startnotitie Actualisatie Omgevings-
visie FlevolandStraks vastgesteld. Er is besloten om de Omgevingsvisie Flevo-
landStraks en hieraan gekoppeld ook het Omgevingsprogramma en de Omge-
vingsverordening te gaan actualiseren. Bij het vaststellen van de Startnotitie 
is met een amendement besloten om bouwsteen 1 de Contourenschets vast te 
stellen in Provinciale Staten.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
 Het vaststellen van de Omgevingsvisie is de bevoegdheid van Provinciale Sta-

ten. De Contourenschets is bedoeld om vanuit het perspectief van uw Staten 
de nieuwe/ hernieuwde opgaven en funderende waarden en principes vast te 
stellen voor de actualisatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in 
2023/2024. 
 

5. Korte toelichting op voorstel 
De Contourenschets geeft invulling vanuit het perspectief van uw Staten aan 
de nieuwe/ hernieuwde opgaven en funderende waarden en principes voor 
de actualisatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in 2023/2024.  
De Contourenschets is opgebouwd uit drie delen, te weten: 
• Overzicht van bestaande en in voorbereiding zijnde (beleids)documenten 

die richtinggevend zijn voor actualisatie van de Omgevingsvisie 
• Inhoudelijke- en proceskaders zoals benoemd in de Startnotitie Actuali-

satie Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld op 13 juli 2022) 
• Richtinggevende uitspraken die zijn meegegeven door Provinciale Staten 

bij de Integrale Commissievergaderingen op 12 oktober resp. 30 novem-
ber 2022.  

 
6. Beoogd effect 

De Contourenschets is een bouwsteen voor het actualiseren van de Omge-
vingsvisie. Het vormt de basis/ de contouren voor actualisatie van de Omge-
vingsvisie en daarmee ook samenhangend de actualisaties van het Omge-
vingsprogramma en de Omgevingsverordening.  
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7. Argumenten 
1.1 De Contourenschets is een bouwsteen voor het actualiseren van de Omgevingsvisie  
Het actualiseren van de visie, programma en verordening vraagt om een gedegen beleidsvoor-
bereiding. In de Startnotitie zijn kaders voor actualisatie benoemd en is de aanpak vastgesteld 
om ter voorbereiding een negental bouwstenen ten behoeve van de actualisatie in deze be-
stuursperiode op te leveren. Bij het vaststellen van de Startnotitie hebben Provinciale Staten 
per amendement besloten dat zij bouwsteen 1: een inhoudelijke contourenschets van 
(nieuwe/hernieuwde) opgaven willen vaststellen. De Contourenschets is een basisdocument dat 
gebruikt wordt bij de verdere uitwerking naar een geactualiseerde visie, met bijbehorende uit-
voeringsprogrammering en waarbij de inhoudelijke richtingen worden geduid. 

 
8. Kanttekeningen 

1.1 De voorbereiding van de actualisatie vindt plaats in een omgeving in beweging 
Onze instrumenten moeten actueel zijn. De maatschappelijke vraagstukken van deze tijd dienen 
in deze actualisering worden betrokken. Ook de veranderende omgeving, de samenwerking in-
terbestuurlijk, met partners en met betrokkenheid van inwoners vragen om een wijziging van 
onze Omgevingsvisie. Als regio werkt Flevoland bijvoorbeeld aan het maken van samenwer-
kingsafspraken met het Rijk (trajecten Samen Maken We Flevoland/ Rijk-Regio Samenwerkings-
agenda). Dit vraagt een andere politieke, bestuurlijke en organisatorische samenwerking dan tot 
nu toe. De op te stellen afspraken met het Rijk zullen een plek moeten krijgen in de geactuali-
seerde Omgevingsvisie.  

 
9. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 
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Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie Flevoland-
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