
 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT 

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr.: B 

((In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: De nieuwe Staten in positie brengen van het Omgevingsprogramma 

Agendapunt: 9b 

Onderwerp Statenvoorstel: Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks 

Nummer Statenvoorstel: 3047871 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 22 februari 2023 

Constaterende dat:  

• Er vanuit het statenvoorstel als beslispunt voorgesteld wordt om de Contourenschets Actualisatie 
Omgevingsvisie FlevolandStraks vast te stellen; 

• Deze Contourenschets een niet-limitatieve opsomming bevat van beleidsdocumenten, waaronder 
beleidsdocumenten die nog niet vastgesteld zijn; 

• Deze Contourenschets ook dilemma’s aangeeft, zonder hierin richtinggevend te zijn, zoals de vraag 
of er wel of niet vastgehouden moet worden aan ‘de grootste exporteur van voedsel’ te zijn, en de 
vraag welke rol Flevoland kan spelen in het realiseren van de landelijke woningbouwopgave, gezien 
de randvoorwaarden die hieraan gesteld zijn; 

• Deze Contourenschets een Proceskader bevat waarbij gesteld wordt waarbij Provinciale Staten 
kaderstellend zijn voor de Omgevingsvisie, en Gedeputeerde Staten het Omgevingsprogramma 
vaststelt; 

Overwegende dat: 

• Toezicht op, en verantwoording aan Provinciale Staten inzake het Omgevingsprogramma hier niet 
expliciet benoemd is; 

• Tijdens de bespreking in de integrale Statencommissie van het Lycias rapport, door Lycias expliciet 
het advies is gegeven aan PS om middels eigenaarschap aan het stuur te blijven van het 
Omgevingsprogramma, en daardoor aan het stuur te blijven van de Ruimtelijke Ordening; 

• Tijdens de bespreking in de integrale Statencommissie geopperd is dat deze Contourenschets vooral 
gezien moet worden als een adviesstuk naar de volgende Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum) 

X De tekst van beslispunt(en) 

1. De Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie 

FlevolandStraks vast te stellen, opgebouwd uit: 

A. Een overzicht van bestaande en in voorbereiding 

zijnde (beleids)docu- 

menten die richtinggevend zijn voor actualisatie van 

de Omgevingsvisie 

B. Inhoudelijke- en proceskaders zoals benoemd in 

de Startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie 

FlevolandStraks (vastgesteld op 13 juli 2022) 

C. Richtinggevende uitspraken die zijn meegegeven 

door Provinciale Sta- ten waarbij de volgende 

thema’s (opgaven) in de geactualiseerde visie 

in ieder geval een plek moeten krijgen: 

1. Bouwen van een samenleving 

2. Woningbouw 

3. Landbouw 

4. Landelijkgebied 

5. Economie/werkgelegenheid 

6. Natuur/ water/biodiversiteit en milieu 

7. Klimaat, energietransitie en circulaire economie 

8. Ruimtelijke kwaliteit 

  
  X te vervangen door  

1. De Contourenschets Actualisatie 

Omgevingsvisie FlevolandStraks als advies aan 

de nieuwe Provinciale Staten en Gedeputeerde 

Staten vast te stellen, opgebouwd uit: 

A. Een overzicht van bestaande en in 

voorbereiding zijnde (beleids)docu- 

menten die richtinggevend zijn voor 

actualisatie van de Omgevingsvisie 

B. Inhoudelijke- en proceskaders zoals 

benoemd in de Startnotitie Actualisatie 

Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld op 

13 juli 2022), met dien verstande dat zowel 

Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten het 

Omgevingsprogramma vaststellen. 

C. Richtinggevende uitspraken die zijn 

meegegeven door Provinciale Sta- ten waarbij 

de volgende thema’s (opgaven) in de 

geactualiseerde visie 

in ieder geval een plek moeten krijgen: 

1. Bouwen van een samenleving 

2. Woningbouw 

3. Landbouw 

4. Landelijkgebied 

5. Economie/werkgelegenheid 

6. Natuur/ water/biodiversiteit en milieu 

7. Klimaat, energietransitie en circulaire 

economie 

8. Ruimtelijke kwaliteit 

  

  

Naam initiatiefnemer: G.J.C. Ransijn (JA21) 

 

Handtekening initiatiefnemer: 

 



PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

Fractie Van der Starre   

 
  

 
  

 
  

Fractie Van den Berg   

 
  

 

Stemverhouding Voor Tegen 

Totaal   

JA21   

VVD   

PVV   

CDA   

PvdA   

GroenLinks   

ChristenUnie   

SP   

D66   

PvdD   

SGP   

Fractie Van der Starre   

DENK   

50PLUS   

Forum voor Democratie   

Fractie Van den Berg   

GroenRood   

   

Het amendement is: Aangenomen Verworpen 

 

Het amendement wordt ondersteund door: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 22 februari 2023. 

Statengriffier,  Voorzitter voor deze, 

mr. A. Kost  J.N. Simonse 

Vicevoorzitter 

   


