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Opmerkingen

Op 21 december 2016 bent u voor de eerste keer geïnformeerd over het perspectief ‘ruimte voor
initiatief’ van de Omgevingsvisie. Toen stond het vraagstuk en de aanpak centraal. In de komende
vergadering (1 maart) wordt u geïnformeerd over de voortgang van dit perspectief.
Tijdens deze commissie vergadering zal de Perspectieftrekker (Dennis Menting) u informeren over
de hoofdlijn voor de invulling van dit perspectief (de anderhalf A4). Er wordt ingegaan op onze
bestuurlijke geschiedenis, waar de provincie nu staat en wat de ambitie is voor de toekomst. Het
gaat dan om een nieuw samenspel met onze partners rondom allerlei initiatieven en opgaven.
De afgelopen weken is er samen met de partners gewerkt aan een verdere uitwerking van het
perspectief. Er hebben diverse verdiepende gesprekken in en buiten het atelier plaatsgevonden.
Deze inzichten hebben geholpen om de essentie van het vraagstuk en de oplossingsrichting beter te
doorgronden. Tevens hebben we zicht gekregen op de dilemma’s en keuzen die bij dit perspectief
relevant zijn. Aangezien de gesprekken nog gaande zijn, is dit beeld nog in ontwikkeling. Op basis
van het gesprek in de commissie, kunt u verder richting kunnen geven aan het proces.
Na de plenaire presentatie volgen 4 tafelgesprekken, waarbij verdere beeldvorming kan
plaatsvinden. Bij de tafel zijn medewerkers aanwezig, die aan dit perspectief werken. Van deze
gesprekken wordt een kort verslag gemaakt.
Portefeuillehouder Michiel Rijsberman is aanwezig.
Context
De provincie Flevoland stelt een nieuwe Omgevingsvisie op, waarvan het ontwerp in juni 2017 ter
vaststelling aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd. Onderdeel van de Omgevingsvisie zijn de
strategische hoofdopgaven voor de lange termijn. Deze worden nu samen met partners verkend en
verder uitgewerkt in 7 afzonderlijke Perspectieven.
Provinciale Staten hebben aangegeven nauw betrokken te willen zijn bij de verdere uitwerking van
de Perspectieven. Daartoe zijn de 7 Perspectieven verdeeld over de verschillende
Statencommissies. in de begeleidingscommissie Omgevingsvisie van PS is vervolgens aangegeven dat
de tussenstand van de Perspectieven driemaal beeldvormend aan de orde komen in de verschillende
commissies. In december betrof dit de aanpak. Voor 1 maart staat de voorgang centraal en eind
maart worden de eindresultaten aan u voorgelegd.
De commissie Bestuur is aanspreekpunt voor het Perspectief ‘ruimte voor initiatief (bestuurlijk
trekker: gedeputeerde Michiel Rijsberman).

