Statenvoorstel
1

*1934854*
Onderwerp

Provinciale Staten

13 juli 2016

Statenvoorstel Bestuursopdracht PS aan GS Omgevingsvisie Flevoland

Agendapunt

1. Beslispunten

1. De Bestuursopdracht Omgevingsvisie Flevoland zoals verwoord in
beslispunt 2 vast te stellen;

Lelystad

2. Provinciale Staten geven Gedeputeerde Staten opdracht bij het opstellen van
de Omgevingsvisie Flevoland ten aanzien van de zeven perspectieven uit de
Atelierfase de volgende kernpunten te hanteren:

Registratienummer

30 juni 2016

1934854
Inlichtingen

Statenvoorstel Statengriffie

a. Het verhaal van Flevoland als vertrekpunt voor de op te stellen Omgevingsvisie
Flevoland te nemen en hierbij rekening te houden met:
- Identiteit van het ‘nieuwe pionieren’
- Profilering en positionering van Flevoland
- Krachtige samenleving met aandacht voor : onderwijs/arbeidsmarkt,
mentaliteit, vitaliteit en cultuur van de Flevolandse gemeenschappen
b. Regionale Krachten als inhoudelijk thema te nemen en hierbij rekening te
houden met:
- De economie krachtiger maken; versterken van de concurrentiepositie en
innovatie bevorderen
- Positie en ambitie landbouw en vanuit dit perspectief gebruik maken van
de inzichten “landbouw meerdere smaken”
- Bereikbaarheid
- Samenwerking in regionaal verband
c. Circulaire economie & Duurzame Energie in samenhang als inhoudelijk thema
te nemen en hierbij rekening te houden met:
- Trias energetica: besparen op energieverbruik, maximaal gebruik van
energie uit duurzame bronnen en efficiënt gebruik van energie uit fossiele brandstoffen
- Alternatieven mogelijk maken van decentrale opwekking, niet alleen
windenergie
- Geen schaliegas
- In de uitwerking moet duidelijk worden wat we ermee willen bereiken
(doelstelling en definiëring)
d. In de uitwerking van de Omgevingsvisie Flevoland vorm te geven aan de
bestuursstijl die ook gebruik maakt van het perspectief Ruimte voor initiatief en hierbij rekening te houden met:
- Uitgangspunt van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’
- Krachten van de samenleving (participatie)
- Van een sturende overheid naar een faciliterende overheid
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2. Eerdere behandeling

Op 29 juni en 6 juli 2016 is respectievelijk in een integrale commissie en de commissie Ruimte een
voorbereidend debat geweest over de kernpunten die van belang zijn voor de op te stellen Omgevingsvisie Flevoland. De opbrengst is vertaald in een concept Bestuursopdracht.
Tussen 29 juni en 6 juli heeft de Statengriffie op verzoek van de voorzitter van integrale commissie
een redactionele slag gemaakt op de concept bestuursopdracht zoals deze ten tijde van de commissie op 29 juni is besproken en afgeconcludeerd. Een aantal commissieleden heeft hierbij aangegeven dat aangedragen punten onvoldoende in het stuk zijn verwerkt. In de bijlage is daarom de
samenvatting opgenomen die gediend heeft als basis voor de concept bestuursopdracht.
Dit om u te faciliteren bij de bespreking in de commissie van 6 juli, waarbij u kunt bezien in hoeverre er meerderheden zijn om door u gewenste amendementen in de Statenvergadering van 13 juli
op te nemen in de bestuursopdracht.
3.Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1.
1.2.

Invullen van de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten
alvorens tot het vaststellen van de Omgevingsvisie Flevoland te komen.
De bevoegdheid voor het vaststellen van de Omgevingsvisie Flevoland is aan Provinciale
Staten.

4.Verdere behandeling PS

De bestuursopdracht is geagendeerd voor Provinciale Staten van 13 juli 2016.
De Integrale Commissie/commissie Ruimte hebben geadviseerd hier een bespreekstuk van te maken.
5. Korte toelichting op voorstel

Gedeputeerde Staten hebben bij het vaststellen van de startnotitie Omgevingsvisie Flevoland op 28
oktober 2015 aangegeven ruimte te willen geven aan de wens van Provinciale Staten een richtinggevend debat te organiseren. Zij kiezen daarbij voor de rol van toehoorder. Het is na vaststelling van
de Bestuursopdracht aan Gedeputeerde Staten om een concept Omgevingsvisie Flevoland op te
stellen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de inhoud van deze Bestuursopdracht.
Provinciale Staten kunnen vervolgens tijdens het verdere proces controleren in hoeverre recht is
gedaan aan de bestuursopdracht.
6.Beoogd effect

Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld invulling te geven aan de kaderstellende rol.
De Staten kunnen hiermee aan de voorkant van het proces richting geven aan de Omgevingsvisie
Flevoland. Daarna is er mogelijkheid inhoudelijk bij te sturen.
7.Argumenten

Het vaststellen van de Bestuursopdracht is conform de afspraken tussen PS en GS.

8.Kanttekeningen

n.v.t.
6. Bijlagen
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Bijlage 1:
Samenvatting thema’s, zoals benoemd door de 12 fracties op 29 juni 2016 (Integrale Cie.)
NB De in vet aangegeven thema’s zijn als speerpunt benoemd.

SP
a) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
b) Milieu, energie en klimaat
c) Regionale economie

VVD
Overkoepelend: Het verhaal van Flevoland
a) Regionale kracht, toerisme en positionering,
(schakelprovincie van Nederland: uitbouwen, daarbinnen is bereikbaarheid van belang)
b) Circulaire economie, faciliteren ontwikkelingen en innovatie in landbouw en
agrofood en energie
c) Ruimte voor initiatief: krachtige samenleving, dereguleren, inspelen op ontwikkelingen die je nu
nog niet kunt voorzien, dit perspectief is te verbinden met perspectief circulaire economie,
van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’

CDA
a) Krachtige samenleving als basis, nieuwkomers welkom, barmhartigheid
b) Duurzame Energie in relatie met Circulaire Economie, energietransitie
c) Economische kansen benutten : Ruimte voor initiatief: Pionieren 2.0
d) Landbouw: productie van gezond voedsel i.r.t. regionale economie, export agrarische kennis,
innoveren zodat agrariërs uit andere werelddelen inspiratie komen opdoen: repeterende
innovatie.
Landelijk gebied leefbaar houden, openstaan voor ondernemingskracht van het
gebied zelf, knelpunten oplossen: vrijwillige ruilverkaveling

CU
a) Duurzaamheid en energietransitie, randvoorwaarde het inzetten op innovatie en het versterken
van de trias energetica
b) Natuur en vitaal platteland: goede voorzieningen, agrarische structuurversterking, vrijwillige
kavelruil
c) Natuurbeleving: kansen bieden voor recreatie ondernemers
d) Regionale economie versterken, maritieme uitgangspositie, maritieme servicehaven,Flevokust.
Verder denken dat de provinciegrenzen: ruimte bieden om te ondernemen
e) Samenwerken in alle thema’s, denk aan Kornwerderzand
f) Vertaald naar perspectieven: regionale economie, natuur en vitaal platteland, energietransitie
oftewel: circulaire economie, krachtige regio’s , duurzame energie
g) Onderwijs moet aansluiten op Arbeidsmarkt
h) Meer /sterkere economie

Statenvoorstel
Registratie

1934161
Bladnummer

4

D66
a) Het verhaal van Flevoland, als overkoepelend thema, gebiedspromotie, de kracht van Flevoland
promoten , toerisme
b) Onderwijs, een leven lang leren een aansluitend op de arbeidsmarkt
c) Landbouw en toerisme , met daaraan toegevoegd toerisme
d) Regionale krachten: krachtige samenleving stimuleer je ook door je inwoners recreatieve
voorzieningen aan te bieden
e) Circulaire economie: andersoortige initiatieven stimuleren? Nieuwe bedrijven stimuleren, houdt
verband met Ruimte voor initiatief

GL
a) Groene economie (vergroening economie is prioriteit 1)
b) Ruimte voor initiatief: dereguleren om initiatieven en innovatie te faciliteren
c) Verduurzaming agrarische sector, meer biodiversiteit op platteland, vrijwillige ruilverkaveling
d) Sturingsfilosofie: Hoger op de Participatieladder

Senioren+Flevoland
a) Zorgzame maatschappij: warmhartigheid
b) Duurzame samenleving valt samen met ruimte voor innovatie, geldt ook voor de agrarische sector
c) Aandacht voor wisseling generaties en wat dit betekent, ruilverkaveling
d) Landbouw vraagt om grensoverschrijdende samenwerking
e) Discriminatievrij en gastvrij Flevoland
f) Regionale samenwerking

SGP
a) Samenleving : barmhartigheid, rentmeesterschap en rechtvaardigheid
b) Het verhaal van Flevoland als kapstok, ontstaansgeschiedenis, pionieren 2.0
c) Ruimte voor initiatief, als basishouding van de overheid (dit is meteen ook de sturingsfilosofie),
initiatieven die duurzaam en innovatief zijn. Van nee tenzij, naar ja mits
d) Landbouw: aandacht voor structuur, vrijwillige kavelruil
e) Regionale economie Duurzaamheid ( circulaire economie en duurzame energie), voorkomen
dat we teveel beperken, positie economisch vestigingsklimaat is het belangrijkst, hier past
duurzaamheid in, maat er zijn ook andere belangen, krachtige economische regio’s
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PvdD
a) Wij horen vanuit partijen behoefte om breder te kijken dan kerntaken
b) Duurzaamheid is leidend perspectief: uitgangspunt en fundament.
Wat is het? Niet meer waarde onttrekken dan creëren.
VN definitie commissie Buntland hanteren: duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op
de behoefte van het heden zonder de behoeften van toekomstige generaties is gevaar te
brengen.
c) Dierenwelzijn past bij een beschaafde samenleving
d) Landbouw: gemeenschappelijk gewenste duurzame ontwikkeling alleen mogelijk als er niet
teveel van de normen afgeweken wordt om de fysieke leefomgeving te beschermen: ongewenste
ontwikkelingen tegengaan.
e)Klimaat: Uitstoot broeikasgassen terugdringen, opnemen in Omgevingsvisie
f) Biodiversiteit : bescherming behoud en toename in Flevoland, houdt verband met landbouw
Concluderend
mensen en dier in harmonie,
aandacht voor dierenwelzijn
goede definitie duurzaamheid
duurzame landbouw, schone lucht, water en bodem beschermen
klimaatneutraal ipv energieneutraal
biodiversiteit
maatschappelijke opgaven centraal , niet de kerntaken.

PvdA
a) Duurzame energie
b) Circulaire economie
c) Natuur en landbouw
d) Het verhaal van Flevoland, Krachtige samenleving: mensen

50 Plus
a) Economische kracht: actieplan werkloosheid, aantrekken bedrijven, stimuleren duurzame
veeteelt en akkerbouw,
b) Verhaal van Flevoland: ligging, prijzen, pioniersgeest
c) Samenwerken/ regionale kracht: Over de dijken kijken (voorbeeld Kornwerderzand en surfstrand
bij Lelystad)
d) Bereikbaarheid, investeringen in wegen en OV (bijv. IJmeerverbinding, NOP ontsluiten)
e) Leefbaarheid: leefbaar en sociaal voor iedereen, kerntaak
f) Krachtige samenleving
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PVV
a) Kerntaken
b) Geen economische gelukszoekers of ‘asieleisers’ naar Flevoland, zij voegen niets toe aan de
provincie (toevoegen bij leefbaarheid)
c) Aandacht voor de mogelijkheden van een ‘Nexit’, omdat dit Flevoland economisch voordeel zal
bieden
d) Het verhaal van Flevoland: het verhaal compleet maken. Inbreng Flevolands inwoners compleet
maken in de perspectieven: in bepaalde sessies zijn niet de inwoners, maar voornamelijk ‘bobo’s’
en professionals aan het woord geweest
f) Duurzame energie zonder subsidie
g) Krachtige regio ondermens ruim baan geven, geen subsidies: zelfredzaamheid
h) Aandacht voor innovatieve technieken en ondernemers
i) Geen windenergie, geen toekomst voor Flevoland, Thorium is een mooi initiatief: opnemen in
visie
j) Infrastructuur :van groot belang weg, spoor, water), IJmeerverbinding opnemen in
Omgevingsvisie
h) Vrijwillige ruilverkaveling
k) Natuur moet beleefbaar zijn en niet afgeschermd, is een recht, want gerealiseerd met
belastinggeld
l) OVP is een dierenpark en geen echte natuur
m) Overige punten zijn voor ons niet van belang
Concluderend
a) regionale kracht, ruimte voor initiatief en landbouw: van belang
b) meer aandacht voor economie
c) Een stop door de door EU georganiseerde islamitische invasie
d) Duurzame energieopwekking geen windmolens maar thorium

Bijlage 2 t/m 4
Naam stuk:

eDocs

Bijgevoegd of

nummer:

periode ter inzage

Mindmap Bouwstenen Bestuursopdracht OVF eerste termijn

1935225

Presentatie Omgevingsvisie FlevolandStraks

20160619

Tot 28-06-2016
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Verslag tafeltjessessie Omgevingsvisie Flevoland
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Tot 28-06-2016

