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1. Onderwerp 
Startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks  
 
2. Gedeputeerde staten stellen voor:  
 

1. De Omgevingsvisie FlevolandStraks uit 2017 te actualiseren. 
2. Hieraan gekoppeld ook het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening uit 

2019 te actualiseren. 
3. De actualisatie van de visie, het programma en de verordening voor te bereiden in 

deze bestuursperiode en de formele actualisatie over te laten aan de nieuwe Pro-
vinciale Staten en het college na de verkiezingen in maart 2023. 

4. Het voorgestelde plan van aanpak, zoals beschreven in de startnotitie ‘Actualisatie 
Omgevingsvisie FlevolandStraks’ te onderschrijven. 

5. De geformuleerde uitgangspunten (kaders) voor de uitwerking zoals beschreven in 
de startnotitie ‘Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks’ vast te stellen. 

 
a) Wettelijk kader  
De Omgevingsvisie, het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening behoren tot de  
kerninstrumenten van de Omgevingswet voor het gebruiken en beschermen van de leefom-
geving.  

 
b) Financieel kader 
Voor de uitvoering van de voorbereidende verkenningen/ uitwerkingen is in de Perspectief-
nota 2023 respectievelijk de Zomernota 2022 een budget van €400.000 en €190.000 opgeno-
men voor de proceskosten. Dit is bedoeld voor de samenhangende trajecten actualisatie 
Omgevingsvisie en Samen Maken We Flevoland.  
 
c) Inhoudelijk kader 
- De geactualiseerde visie is een adaptief en levend document, het blijft een visie op 

hoofdlijnen; de visie bevat lange termijn doelen die richting geven (waar mogelijk wor-
den doelen ook kwantitatief geduid) 

- Concretisering in meer specifieke en gedetailleerde doelen worden geborgd in de an-
dere Omgevingswetinstrumenten (Omgevingsprogramma en -verordening) 

- We verkennen de actualisatie van de huidige zeven opgaven en het toevoegen van 
nieuwe opgaven alsook het identificeren en/of zichtbaar maken van dwarsdoorsnij-
dende thema’s (integraliteit en samenhang). We verkennen daarbij of de opgaven kun-
nen worden ondersteund met visualisaties  

- We houden voor het bepalen van de scope vast aan het begrip ‘Bredere reikwijdte’ zo-
als in de huidige Omgevingsvisie geformuleerd: ‘Wij kiezen voor een brede opzet van de 
visie. Wij beperken ons niet tot de fysieke aspecten van de wet. Fysieke, sociale en eco-
nomische ontwikkelingen hangen namelijk nauw met elkaar samen. Deze Omgevingsvi-
sie richt zich op alle strategische hoofdopgaven voor de lange termijn (tien a vijftien 
jaar) die bepalend zijn voor de toekomst van Flevoland’.  

- We richten ons op het opnemen van een beperkt aantal opgaven/ thema’s (focus), er 
kunnen opgaven worden toegevoegd en er mogen ook opgaven uit 

- Bij formulering van de opgaven geven we een nadere duiding aan de formulering van 
provinciaal belang 

- We verkennen een nieuwe tijdshorizon voor de werkingstermijn van de Omgevingsvisie, 
we richten ons hierbij op 2050 
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- We bereiden een beleidsrijke invulling van actualisatie van het Omgevingsprogramma 
en –verordening voor, recente vastgestelde beleidsnota’s/ visies (bijvoorbeeld Water-
programma, PMIRT, Programma Landschap van de Toekomst) vormen hiervoor de  basis   

- Voor actualisatie van het Omgevingsprogramma is dat inclusief doelen, activiteiten, in-
dicatoren en waar nodig kaartbeelden en zo mogelijk ook middelen 

- We onderzoeken de mogelijkheden van het gebruiken van afwegingsmechanismen als-
ook de werking van de Flevoprincipes voor de uitvoering 
 

d) Kader voor proces 
- Provinciale Staten zijn de komende maanden actief betrokken om op een aantal aspec-

ten uitspraken te doen danwel besluiten te nemen (zie verder punt 8. plan van aanpak) 
- Provinciale Staten zijn kaderstellend voor de visie, Gedeputeerde Staten stellen het 

programma vast, Provinciale Staten worden hierbij actief betrokken, er worden hiervoor 
samenwerkingsafspraken vastgelegd tussen GS en PS (onderdeel van implementatie 
Omgevingswet) 

- Gedurende de komende periode wordt actief invulling gegeven in het kader van voor-
kantsturing aan betrokkenheid van medeoverheden en partijen uit de samenleving/ in-
woners bij de voorbereiding op de actualisatie van de Omgevingsvisie, we hebben aan-
dacht voor het betrekken van ‘unusual suspects’  

- Er wordt voor het te voeren proces gebruik gemaakt van de bestaande commissiestruc-
tuur  

- Monitoring is onderdeel van de uitvoering van de geactualiseerde visie, we verkennen 
daarvoor ook een mogelijke rol van de Randstedelijke Rekenkamer 

 
 

1 Beschrijving vraagstuk 
De Omgevingswet biedt een aantal kerninstrumenten voor het gebruiken en beschermen van de 
leefomgeving. De instrumenten zijn bedoeld om beleid te maken en regels te stellen aan activi-
teiten en de uitvoering van projecten. De Omgevingsvisie FlevolandStraks, het Omgevingspro-
gramma en – verordening zijn kerninstrumenten waarmee richting wordt gegeven aan de ont-
wikkeling van Flevoland.  

 
Wat hieraan vooraf ging 
De provinciale Omgevingsvisie FlevolandStraks is vastgesteld in 2017. De ambities zijn destijds ge-
formuleerd voor de periode 2030 en verder. De basis voor het document ligt in de nieuwe Omge-
vingswet, zoals deze in die tijd als wetgeving reeds werd voorbereid. Er heeft een uitgebreid voor-
bereidingsproces plaatsgevonden waarbij veel experts en partners betrokken zijn geweest.  
Om te bezien in hoeverre de Omgevingsvisie als sturingsdocument/ richtinggevend kader functio-
neert heeft er de afgelopen periode een evaluatie plaatsgevonden. 
 
In 2021 is gestart met de voorbereiding van de evaluatie van de Omgevingsvisie (agendering in PS 
op 1 september en 6 oktober). In januari 2022 is de evaluatiefase van start gegaan 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 ‘Leren van de Omgevingsvisie’ van Lysias Advies (2 februari); 'hoe gaat het 

met de uitvoering? Welke keuzes zijn er te maken?' Dit onderzoek houdt de provincie de spie-
gel 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. 
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Het doel van de evaluatie is geweest om te leren hoe de Omgevingsvisie in de praktijk werkt en of 
het de functie heeft van een richtinggevend kader voor de uitvoering. In het evaluatietraject heb-
ben we gekeken waar we nu staan en ook naar de toekomst toe. Niet alleen vanwege de realisatie 
van de Omgevingsvisie FlevolandStraks 2030 en verder, ook vanwege de samenhang met het an-
dere beschikbare instrumentarium wat met de (invoering van de) Omgevingswet meekomt en an-
dere koersdocumenten die richting bepalen in het realiseren van de opgaven van vandaag, van de 
komende bestuursperiode en het komende decennium.  
 
Op 11 mei is er in de integrale commissie gesproken over de resultaten van het drieluik van evalua-
tie en over de daaruit voortvloeiende vraag over actualisatie van de Omgevingsvisie. Er zijn rich-
tinggevende uitspraken opgehaald op basis van een aantal keuzemogelijkheden die zijn voorge-
legd. De vraag lag voor: ‘alles overziend: is er aanleiding tot actualisatie van de visie?’ En wanneer 
deze vraag met ja wordt beantwoord: hoe dan? Naast deze hoofdvraag zijn een aantal deelvragen 
gesteld over hoe de Omgevingsvisie wordt geactualiseerd (proces en inhoud):  

i. de scope: reikwijdte en opgaven 
ii. sturing en instrumentarium 

iii. samenwerking, uitvoering en organisatie 
Op basis van de richtinggevende uitspraken door uw staten is onderhavige startnotitie opgesteld.   
 
2 Beoogd effect van het proces/beleid 
Met de actualisaties zorgen we voor het hebben van actuele levende instrumenten voor onze leef-
omgeving. Instrumenten die toekomstbestendig zijn en passen bij de opgaven die er zijn en op ons 
afkomen en onze gewenste manier van werken. Met de voorgestelde aanpak zorgen we voor een 
aantal goede bouwstenen ten behoeve van de actualisaties in 2023/2024.  
 
3 Plan van aanpak 
Met in achtneming van de bij punt 2 gestelde kaders worden in deze bestuursperiode de volgende 
bouwstenen opgeleverd: 
  

1. een inhoudelijke contourenschets van (nieuwe/ hernieuwde) opgaven en funderende waarden 
en principes  

2. een notitie over actualisatie van Omgevingsprogramma(‘s) en -verordening 
3. een overzicht/ stand van zaken van Omgevingsvisie trajecten van de medeoverheden en hoe 

deze zich verhouden tot de actualisatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks  
4. een raamwerk voor een uitvoeringsystematiek voor de werking van het Omgevingswetstelsel 

(instrumentenmix) en inzet van P&C instrumenten 
5. een notitie/advies van de commissie m.e.r. op de inzet van de instrumentenmix van Omge-

vingswetinstrumentarium en monitoring 
6. samenwerkingsafspraken GS/PS in het kader van de wijziging van bevoegdheden vanuit de 

nieuwe Omgevingswet  
7. een beeldvormende informatiebundel met trends/ ontwikkelingen/ scenario’s voor de lange 

termijn – Flevoland 2050 incl. toekomstbeelden van inwoners/ samenleving en van experts/ 
wetenschappers  

8. Monitor Omgevingsvisie FlevolandStraks 2023 (uitgave tweejaarlijkse monitor) 
9. Een communicatie-/ samenwerkings-/participatieplan waarin een aanpak wordt geschetst 

voor het actualisatieproces met ook de inzet van communicatiemiddelen daarbij  
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In de periode van juli 2022 tot en met maart van 2023 (deze bestuursperiode) wordt gewerkt aan 
bovenstaande producten en resultaten. Elk van de bouwstenen kent een andere aanpak. In de bij-
lage wordt per product een toelichting gegeven en voor zover op dit moment kan worden overzien 
een schets van te nemen stappen.  
 
4 Toelichting op de kaders 
De Omgevingsvisie - die voor de provincie zelfbindend is - moet voldoen aan een aantal wettelijke  
kaders. De visie moet bijvoorbeeld het relevante rijksbeleid vertalen naar provinciaal beleid.  
En zijn er wettelijke eisen voor inspraak en bekendmaking, digitalisering, programma´s  
gericht op doelbereik voor natuur, milieu en waterdoelen en monitoring. De Omgevingsvisie moet  
rechtszekerheid voor haar inwoners bieden. Om het (integrale) beleid kracht bij te zetten, is  
in de Omgevingswet een aantal (uitvoerings)instrumenten opgenomen, zoals onder meer  
programma’s, omgevingsverordening en projectbesluit. 
Genoemde kaders (inhoud en proces) komen voort uit eerdere agendering van de Omgevingsvisie 
en het werken met de Omgevingswet in Provinciale Staten. De richtinggevende uitspraken van de 
integrale commissie van 11 mei 2022 zijn de basis voor de geformuleerde kaders en de bouwstenen.  
 
 
5 Additionele informatie 
 
 Samenhang/ samenloop Samen Maken We Flevoland/ Rijk-Regio samenwerking  
In het afgelopen jaar is de samenwerking met de medeoverheden in Flevoland en met het rijk ste-
vig geïntensiveerd. Er is een interbestuurlijke samenwerking in de regio opgebouwd (Samen Maken 
We Flevoland). We verwachten dat dit komende periode verder bestendigd gaat worden, mogelijk in 
een Samenwerkingsagenda Rijk-Regio waar op dit op wordt aangestuurd. Het is nog niet duidelijk 
wat de vorm en inhoud hiervan zal zijn, duidelijk is wel dat als het lukt om als regio en met het Rijk 
afspraken te maken over de verdere ontwikkeling van Flevoland dit een doorwerking zal hebben in 
de Omgevingsvisie en het hanteren van de andere Omgevingswetinstrumenten. Het is van belang 
deze inhoudelijke doorwerking goed te duiden. Dit doen we in het onderdeel ‘inhoudelijke contou-
renschets van (nieuwe/ hernieuwde) opgaven en funderende waarden en principes’ en ‘overzicht/ 
stand van zaken van Omgevingsvisie trajecten van de medeoverheden’.     
  
Wat betreft het proces is er samenloop met de actualisatie van de Omgevingsvisie. Er wordt ge-
werkt aan een concrete set van afspraken waarvan verwacht wordt dat deze dit najaar wordt vast-
gesteld. Ook het Rijk doorloopt een proces waarin ambities voor de grote maatschappelijke opga-
ven worden geformuleerd voor wat betreft de actualisatie van de NOVI (Nationale Omgevingsvi-
sie). Het is van belang dat de provincie hierbij haar rol in de ruimte, en in de bouw van de Flevo-
landse samenleving in brede zin, kan oppakken.  
   
Samenwerking met partners en samenleving  
Bij de actualisatie van de Omgevingsvisie en de daaraan gekoppelde actualisatie van het Omge-
vingsprogramma en -verordening zullen partners en de samenleving actief betrokken worden. De 
wijze waarop wordt momenteel onder andere in het traject van Bestuurlijke Vernieuwing uitge-
werkt. We werken aan moderne en adequate manieren van participatie. Naast passende werkvor-
men is ook het creëren van de juiste verwachting bij het participatief nastreven van opgaven es-
sentieel. Flevoland is geen onbeschreven blad. Tal van grote opgaven liggen voor ons. Via de NOVI 
en/of Rijksbeleid krijgen we mogelijk opdrachten van ‘nationaal belang’. Om de omgeving ook dan 
betrokken te houden is het belangrijk om helder te zijn dat soms het doel vast staat, maar dat er 
over de ‘hoe’ bijvoorbeeld wel ruimte is om als samenleving invloed uit te oefenen.  
 
Samenhang/ samenloop implementatie Omgevingswet   
Zoals bekend wordt er gewerkt aan implementatie van de Omgevingswet. In dit kader worden er 
vanuit de organisatie verschillende activiteiten ingezet om gereed te zijn wanneer de wet in wer-
king treedt. Dit gebeurt ook in regionaal verband via het Platform Omgevingswet Flevoland. Op dit 
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moment wordt veelal in de geest van de wet gewerkt en zijn/ worden instrumenten ingezet op ba-
sis van het nieuwe gedachtegoed. Gedurende het proces tot actualisatie zijn we alert op de samen-
hang van de verschillende instrumenten en ook op samenloop, we stemmen verschillende sporen 
nadrukkelijk op elkaar af.      
 
6 Bijlagen 
Bijlage 1 Toelichting producten, resultaten en beoogde tijdlijn 
Bijlage 2 Kalender PS agendering bouwstenen 



 
 

  Startnotitie 
Registratie 

2955740 
Bladnummer 

6 
 

 

 

Bijlage Toelichting producten, resultaten en beoogde tijdlijn 
 
Zoals in de aanpak beschreven worden er in deze bestuursperiode (periode juli 2022 tot en met 
maart 2023) de volgende bouwstenen opgeleverd: 
 

1. een inhoudelijke contourenschets van (nieuwe/ hernieuwde) opgaven en funderende waarden 
en principes  

2. een notitie over actualisatie van Omgevingsprogramma(‘s) en -verordening 
3. een overzicht/ stand van zaken van Omgevingsvisie trajecten van de medeoverheden en hoe 

deze zich verhouden tot de actualisatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks  
4. een raamwerk voor een uitvoeringsystematiek voor de werking van het Omgevingswetstelsel 

(instrumentenmix) en inzet van P&C instrumenten 
5. een notitie/advies van de commissie m.e.r. op de inzet van de instrumentenmix van Omge-

vingswetinstrumentarium en monitoring 
6. samenwerkingsafspraken GS/PS in het kader van de wijziging van bevoegdheden vanuit de 

nieuwe Omgevingswet  
7. een beeldvormende informatiebundel met trends/ ontwikkelingen/ scenario’s voor de lange 

termijn – Flevoland 2050/2100 incl. toekomstbeelden van inwoners/ samenleving en van ex-
perts/ wetenschappers  

8. Monitor Omgevingsvisie FlevolandStraks 2023 (uitgave tweejaarlijkse monitor) 
9. Een communicatie-/ samenwerkings-/participatieplan waarin een aanpak wordt geschetst 

voor het actualisatieproces met ook de inzet van communicatiemiddelen daarbij  
 
Hierna wordt per onderdeel op hoofdlijnen aangegeven wat het doel en inhoud is van de bouw-
steen, wat de rol van PS hierin is en welke tijdlijn wordt aangehouden. In bijlage 2 is dit in de ka-
lender terug te vinden.   
 
1. Inhoudelijke contourenschets opgaven  
De huidige Omgevingsvisie is vastgesteld in 2017. De zeven opgaven zoals die toen zijn geformu-
leerd zijn nog steeds herkenbaar en van belang. We zien dat in de afgelopen jaren opgaven zich op-
stapelen, er is een toenemende druk op de ruimte en ook in Flevoland merken we dat niet alles 
meer kan. Flevoland is een ontwikkelingsgerichte ruimtegevende regio, we zullen in de toekomst 
echter steeds meer afwegingen moeten maken: waar geven we ruimte aan? En onder welke conditi-
ties? We verkennen hiervoor de inzet van een afwegingsmodel/ principes voor beleidsontwikkelin-
gen/ initiatieven.  
 
In de Tussenrapportage wordt door Lysias Advies het advies gegeven om te overwegen om de visie 
te actualiseren voor wat betreft de scope en doet een aantal suggesties hiervoor: 
- 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 natuurop-
gave 
- aandacht voor inhoudelijke- en ruimtelijke samenhang tussen de opgaven.  
In de Strategische Agenda Flevoland 1.0 ‘Over de brug komen’ die gemaakt is vanuit de Rijk-Regio 
samenwerking worden drie ontwikkelpijlers genoemd in het licht van de ruimtelijke ontwikkeling 
van de regio, te weten: vitale steden en dorpen, toekomstbestendige regionale economie en ro-
buust natuurlijk fundament.  
Daarnaast zijn er ook een aantal nationale ontwikkelingen die op dit moment provinciale invulling 
krijgen, bijvoorbeeld de voorbereiding van een provinciaal Klimaatplan en de betekenis van het 
Nationaal Programma Landelijk Gebied voor Flevoland.  
 
Bovenstaande ontwikkelingen willen we komende tijd verder verkennen. Wat betekenen deze ont-
wikkelingen voor onze toekomstige Omgevingsvisie alsook -programma en -verordening?  
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Afhankelijk van de inhoud en snelheid van het traject van de Rijk-Regio Samenwerkingsagenda ver-
kennen we de mogelijkheid om al te gaan werken aan nieuwe teksten voor de geactualiseerde ver-
sie. Mogelijk dat deze in januari of februari dan al beeldvormend kunnen worden besproken.  
 
Rol PS  Richtinggevende uitspraken formuleren voor scope en tijdshorizon (koppeling met 

traject Rijk-Regio samenwerkingsagenda) 
Tijdlijn  Q4 2022   
  
2. Notitie Actualisatie Omgevingsprogramma(‘s) en -verordening 

De Omgevingswet biedt een aantal kerninstrumenten voor het benutten en beschermen van de 
leefomgeving. De instrumenten zijn bedoeld om beleid te maken en regels te stellen aan activi-
teiten en de uitvoering van projecten. Bij het actualiseren van de Omgevingsvisie koppelen we 
om deze reden ook de processen van actualisatie van het Omgevingsprogramma en – verorde-
ning. Deze Omgevingswetinstrumenten zijn namelijk op een aantal actualiteiten na in 2019 be-
leidsarm omgezet (Omgevingsverordening is in 2022 omgezet naar vereisten Omgevingswet).  
Er ligt nu een kans om het provinciale instrumentarium actueel en beleidsrijk te maken alsook 
een doordachte uitvoeringssystematiek te ontwikkelen om het ook zo te houden (conform ad-
vies Lysias Advies). Waarbij de werking van de instrumenten als samenhangend geheel een be-
langrijk aandachtspunt is en blijft. Er zijn echter nog een aantal belangrijke keuzes hierin te 
maken, die kunnen worden vastgelegd in de samenwerkingsafspraken tussen GS en PS. In de 
notitie wordt toegelicht/ verkend hoe de huidige werking is van beide instrumenten, welke uit-
dagingen er zijn en wat verschillende mogelijke scenario’s zijn voor de toekomstige werking.   
 
Rol PS Kennisnemen van verkennende notitie actualisatie programma en verordening 
Tijdlijn  Q4 2022 Onderdeel van PS Mededeling 1   

 
3. Overzicht/ stand van zaken van Omgevingsvisie trajecten medeoverheden  

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 en oriëntatie 
op uitwerking en uitvoering. In de notitie zal een overzicht en stand van zaken gegeven worden 
van de status van deze trajecten en hoe de provinciale Omgevingsvisie zich daartoe verhoudt.  
 
Rol PS Kennisnemen van Overzicht/ stand van zaken van Omgevingsvisie trajecten mede-

overheden  
Tijdlijn  Q4 2022 Onderdeel van PS Mededeling 1   
 

4. Raamwerk voor een uitvoeringsystematiek  
Zoals aangegeven bij (2) actualisatie Omgevingsprogramma- en verordening verkennen we de 
inzet/ werking van de verschillende kerninstrumenten van de Omgevingswet. We verkennen 
daarbij ook wat mogelijkheden zijn om het hele stelsel/ de instrumentenmix goed kan werken 
voor onze leefomgeving en onze sturing/ manier van werken hierop.  
In het raamwerk wordt uiteengezet hoe de ambities uit de Omgevingsvisie hun vertaling krij-
gen in de uitvoering. Lange termijn doelen per opgave in de Omgevingsvisie, doelen en resul-
taten in een Omgevingsprogramma. Middelen (budgetten en organisatie en bemensing) wor-
den daar aan gekoppeld en afgestemd met de P&C-cyclus. De cyclus is compleet wanneer ook 
de monitoring en de sturing en verantwoording daarvan onderdeel uitmaken.  Een mogelijke 
rol van de Randstedelijke Rekenkamer wordt daarbij onderzocht.  

 
Ten slotte: voorgesteld wordt om de horizon van de visie te verlengen tot 2050. De adaptiviteit 
van de visie moet worden geborgd, hetzij door bijvoorbeeld de visie jaarlijks te agenderen dan 
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wel door over vier jaren na vaststelling opnieuw een evaluatie te programmeren. De te maken 
keuzes hierin worden meegenomen in het raamwerk.  
 

Rol PS Kennisnemen van denkrichtingen bij een raamwerk uitvoeringssystematiek  
Tijdlijn  Q4 2022 Onderdeel van beeldvorming over Samenwerkingsafspraken GS/PS Omge-

vingswet 
 

Rol PS Kennisnemen van concept raamwerk uitvoeringssystematiek  
Tijdlijn  Q1 2023 Onderdeel van PS Mededeling 2   
 
 

5. Notitie/advies van de commissie m.e.r.  
Bij voorbereiding op actualisatie van de visie in 2023/2024 verkennen we de noodzaak/ wense-
lijkheid van de m.e.r.-procedure voor een hernieuwde visie. Mogelijk dat er in de hernieuwde 
visie meer concrete doelen en/ of beleidsuitspraken worden opgenomen waardoor het opstel-
len van een plan-MER nodig is. Het doorlopen van de m.e.r.-procedure kan een belangrijke 
meerwaarde bieden bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Het ondersteund het proces om-
dat een MER inzicht en overzicht biedt van bepaalde te maken keuzes en de effecten die daar-
mee samenhangen. Hierbij denken we ook aan de werking van de instrumentenmix alsook mo-
nitoring daarvan. Het is van belang om de processen van het opstellen van de visie, participa-
tie en het m.e.r. af te stemmen/ te integreren. Voor de voorbereiding op dit proces vragen we 
de commissie om advies.  

 
Rol PS Kennisnemen van de beschrijving vraag aan commissie m.e.r. instrumentenmix Om-

gevingswet 
Tijdlijn  Q4 2022 Onderdeel van beeldvorming over Samenwerkingsafspraken GS/PS Omge-

vingswet 
 
Rol PS Kennisnemen van de notitie/ het advies van commissie m.e.r. instrumentenmix Om-

gevingswet 
Tijdlijn  Q1 2023 Onderdeel van PS Mededeling 2   
 
 
 

6. Samenwerkingsafspraken GS/PS Omgevingswet  
Omdat er vanuit de Omgevingswet een aantal belangrijke zaken anders of soms niet langer ge-
regeld is zullen PS en GS daar zelf afspraken over maken. Onder andere door verschuiving van 
een aantal mandaten, de beoogde werking verwoord in het begrip als ‘de geest van de wet’ en 
het samenspel van de set nieuwe instrumenten vraagt dat aanvullende afspraken. Deze wor-
den vastgelegd in deze samenwerkovereenkomst. PS en GS spreken hierin met elkaar af hoe zij 
hun benodigde samenspel, inrichting van de instrumentenmix, met respect voor ieders beno-
digde en (formele) rolneming, in willen vullen. Onderwerpen die daarbij aan de orde zullen ko-
men zijn;  
• Sturen via de mix van instrumenten  
• Welke inhoud hoort waar?  
• Hoe we gaan monitoren?  
• Ruimte voor initiatief 2.0  
• Samenspel, hoe wij elkaar in onze rol versterken    

 
Rol PS Besluitvorming Samenwerkingsafspraken GS/PS Omgevingswet 

Tijdlijn  Q4 2022   
 
 

7. Opbrengst “Flevoland2050: Welkom in de toekomst!” 
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In het kader van bestuurlijke vernieuwingen het versterken van participatie van burgers bij de 
visievorming van de provincie gaan we het gesprek aan met de samenleving via het spel “Fle-
voland2050: Welkom in de toekomst!”. Tussen 30 mei en 30 juni wordt dit spel gespeeld met 
uiteenlopende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven, ketenpart-
ners, verenigingen en stichtingen. Het voornemen is om PS in september mee te nemen in de 
resultaten van de spelmaand en gezamenlijk het spel te spelen.  
 
Rol PS  Kennisnemen van “Flevoland2050: Welkom in de toekomst!” 
Tijdlijn Q3 2022  
 
 

8. Monitor Omgevingsvisie FlevolandStraks 2023  
In 2021 is de eerste Monitor Omgevingsvisie gepubliceerd. Het geeft een beeld van de stand 
van zaken van de uitvoering van de Omgevingsvisie. Het is bedoeld om betrokkenen bij de Om-
gevingsvisie in de positie te brengen om van de voortgang van de Omgevingsvisie te kunnen 
leren en waar nodig hierop (bij) te sturen. Aan de hand van zogeheten outcome-indicatoren 
wordt in beeld gebracht welke ontwikkelingen zich in Flevoland voordoen, en of met deze ont-
wikkelingen de ambities uit de Omgevingsvisie worden bereikt. De monitor is een groeimodel.  
Het is de bedoeling dat de Monitor tweejaarlijks wordt uitgebracht. Het voornemen is om de 
Monitor rond maart/april 2023 uit te brengen.  
 
Rol PS  Kennisnemen van de Monitor Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Tijdlijn Q2 2023  
 
 

9. Een communicatie-/ samenwerkings-/participatieplan  
Voor de fase van actualisatie wordt een aanpak opgeleverd waarin wordt opgenomen hoe de 
medeoverheden en de samenleving worden betrokken in het proces. Het betreft zowel de 
communicatieve als de juridische aspecten. Het zal ingaan op de verschillende processtappen 
en inzet van middelen hierbij.  
 
Rol PS  Kennisnemen van het communicatie-/ samenwerkings-/participatieplan 
Tijdlijn Q1 2023 Onderdeel van PS Mededeling 2   
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Voorgenomen planning PS agendering actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks 
 
2022 
 
Juli Augustus September  Oktober  November  December  
Startnotitie 
Vaststelling PS 

 Beeldvorming scope en 
sturing: formulering 
nieuwe/ geactualiseerde 
opgaven in samenhang 
met Rijk-Regio Samen-
werkingsagenda 

Richtinggevende uit-
spraken scope en stu-
ring: formulering 
nieuwe/ geactualiseerde 
opgaven in samenhang 
met Rijk-Regio Samen-
werkingsagenda 

 PS Mededeling 1 
Voortgangsrapportage  
Startnotitie 

  Beeldvorming op-
brengst Flevoland2050 

Beeldvorming Samen-
werkingsafspraken 
GS/PS Omgevingswet 

Oordeelsvorming/ Be-
sluitvorming Samenwer-
kingsafspraken GS/PS 
Omgevingswet 

Bijlage bij PS Medede-
ling: 
Notitie actualisatie van 
Omgevingspro-
gramma(‘s) en -verorde-
ning 

   Bijlage 1 bij beeldvor-
ming: beschrijving vraag 
aan commissie m.e.r. in-
strumentenmix Omge-
vingswet 

 Bijlage bij PS Medede-
ling: 
Overzicht stand van za-
ken van Omgevingsvisie 
trajecten van de mede-
overheden 

   Bijlage 2 bij beeldvor-
ming: 
Eerste aanzet tot raam-
werk uitvoeringsystema-
tiek 
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2023 
 
Januari  Februari  Maart Q2 Q3/ Q4   2024 
Aanbieding ‘Vragen voor 
Flevoland’ 

 
 

PS Verkiezingen  Beeldvorming Actualisa-
tie Omgevingsvisie  
Tbv inwerkprogramma 
nieuwe statenleden 

Beeldvorming Actualisa-
tie Omgevingsvisie  
Tbv inwerkprogramma 
nieuwe statenleden 

Besluitvorming Actuali-
satie Omgevingsvisie 

  PS Mededeling 2 
Voortgangsrapportage  
Startnotitie tbv coalitie-
akkoord 
 
Inclusief: 
Notitie/advies m.e.r. 
commissie 
Concept raamwerk uit-
voeringsystematiek 
Communicatie-/ samen-
werkings-/participatie-
plan 
 
 

   

  Monitor Omgevingsvisie 
Tweejaarlijkse uitgave 

   

 
 
 


