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1. Beslispunten 
1. De uitgangspunten ‘ja mits, één overheid en nieuwe verbindingen’ zoals 

beschreven in de koersnotitie Ruimte voor Initiatief vast te stellen als ba-
sis voor het op te stellen programma Ruimte voor Initiatief. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Omgevingsvisie FlevolandStraks 
 

3. Eerdere behandeling  
Op 8 november 2017 hebben uw Staten de startnotitie Ruimte voor initiatief 
vastgesteld. Hierin staat op welke wijze de opgave Ruimte voor Initiatief 
wordt uitgewerkt tot een programma.  
Op 23 mei is aan de hand van een presentatie met uw begeleidingscommissie 
Omgevingsvisie van gedachten gewisseld over het proces waarbij de maat-
schappelijke opgave centraal staat en wat betekenen de drie sporen: ‘ja, 
mits’, één overheid en nieuwe verbindingen voor de provincie.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Uw Staten hebben vanuit hun kaderstellende rol aan ons college op-
dracht gegeven om de opgave Ruimte voor Initiatief uit te werken. Bij-
gaand de koersnotitie waarin u richtinggevende kaders kunt stellen 
voor de vorming van het programma Ruimte voor Initiatief. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Vaststelling van het programma Ruimte voor Initiatief is voorzien in het vier-
de kwartaal van 2018.  

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De koersnotitie geeft inzicht in de richtinggevende principes en koers voor 
het programma Ruimte voor Initiatief. U wordt gevraagd of de voorgestelde 
richting van het programma de juiste is voor de provincie. Wij verzoeken u 
onder andere stil te staan bij de drie lijnen en wat dit vraagt voor het pro-
vinciaal bestuur: 
1. Besturen uit het ‘ja, mits’-principe.  
Waarbij kaderstelling vooraf –bij voorkeur vastgelegd in belangen in plaats 
van daarvan afgeleide regels- essentieel is om ruimte te scheppen. Deze lijn 
kunnen we eventueel zelfstandig als provincie verder vormgeven. 
2. Samenwerking, één overheid en complementair bestuur. 
Als Flevolandse overheden op afgestemde wijze optrekken richting initiatief-
nemers en maatschappelijke partners. Voor welke opgave willen en kunnen 
we op welke wijze aan de lat staan? Welke belangenafweging maken we en 
wat betekent dat hoe we willen opereren in een samenwerking/netwerk? De-
ze lijn heeft betrekking op de provincie in samenwerking met andere overhe-
den binnen Flevoland. Dit betekent voor het realiseren van deze lijn het re-
sultaat uit lijn 1 en de samenwerking met andere overheidpartners vereist is. 
3. Nieuwe verbindingen provincie en Flevolanders. 
Deze lijn is erop gericht om uw Staten en Gedeputeerde Staten directer te 
verbinden met de Flevolanders. Dit doen we op twee niveaus. Ten eerste op 
het niveau van de Omgevingsvisie, zoals eerder de FlevoTop, of andere wij-
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zen waarop we met de inwoners in contact kunnen komen. Ten tweede via de strategische op-
gaves, waarbij we zoeken naar de goede zinvolle verbindingen voor provincie én burger. 

 
7. Beoogd effect 

Richtinggevende kaders voor het opstellen van het programma Ruimte voor Initiatief. 
 

8. Argumenten 
1.1 Het vaststellen van kaders is van belang voor het opstellen van het programma. 
Het programma Ruimte voor Initiatief kan grote gevolgen hebben voor de wijze waarop de pro-
vincie zich ook bestuurlijk presenteert. Het is daarom belangrijk dat zowel Gedeputeerde Sta-
ten als Provinciale Staten bewust kiezen voor de voorgestelde aanpak en daarmee ook de con-
sequenties daarvan niet uit de weg gaan. 
 

9. Kanttekeningen 
De verdere uitwerking van de opgave Ruimte voor Initiatief zal gevolgen hebben voor de provin-
ciale besluitvorming en de voorbereiding daarvan. Dit geldt reeds omdat met ‘ja, mits’ (lijn  1) 
aan initiatieven meer ruimte geboden zal worden. Deze ruimte zal vooraf reeds duidelijk moe-
ten zijn voor de initiatiefnemer en de mede-overheden. De afstemming met andere overheden 
(lijn  2: complementair bestuur) kan gevolg hebben voor wijze waarop de provinciale besluit-
vorming plaatsvindt. Ook bij nieuwe verbindingen (lijn 3) zal vooraf duidelijk moeten zijn in 
hoeverre de Flevolanders direct invloed kunnen hebben op het provinciale beleid. Kortom de 
opgave Ruimte voor Initiatief heeft directe gevolgen voor de ambtelijke en bestuurlijke werk-
wijze binnen de provincie. 

 
10. Bijlagen 
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